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I. 

1. CÉLOK ÉS FELADATOK 

A felnőttek általános iskolája 1-4. évfolyamának feladata az analfabetizmus és a félanalfabetiz-

mus hátrányaival küzdő felnőttek számára az alapműveltség közvetítése. 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyam tananyag együttese az alapműveltséget közvetíti. 

A felkészítésnek az a célja: 

 hogy lehetővé tegye a felnőtt tanuló számára a hiányos, vagy elfelejtett (nem működ-

tetett) tevékenység-elemeinek, (a tanuláshoz eszközként használható képesség és 

készségrendszerének), tudáskészletének pótlását, felújítását, fejlesztését annak érde-

kében, hogy eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben, 

 valamint az, hogy képes legyen további tanulásra, művelődésre: az általános művelt-

ség további tartományainak megszerzésére és a szakképzettség elsajátítására.  

Ebben az értelemben olyan ismeretek és műveletek komplex rendszeréről van szó, amelyre 

alapszinten mindenkinek szüksége van a társadalmi magatartások eredményessége érdekében, 

és amelyhez értékrendszer kapcsolódik. 

 

A felkészítés során az első négy évfolyam műveltséganyagát egyfajta alfabetizációs program 

keretében kezeljük a tervezés és megvalósítás során, amelyben a hangsúly elsősorban  

 a gondolkodás és a kifejezés képességére, 

  az olvasási, írási, fogalmazási és számolási készségekre, 

 valamint a problémakezelés, -elemzés és - megoldás képességekre összpontosít. 

 Ezek a fejlesztési feladatok egészülnek ki azokkal, amelyek a felnőtt tanuló cselekvési 

(viselkedési), érzelmi rehabilitációját erősíthetik. 

 Továbbá fontos az előbbihez kapcsolódó feladat, hogy pozitív irányba fordítsa a korábbi 

(nagy valószínűséggel rossz eredményű) tanulmányaik során iskola kudarcokat szenve-

dett, hátrányos helyzetű fiatal felnőttek és idősebb csoporttársaik tanuláshoz való viszo-

nyát, kialakítva, erősítve és fenntartva a tanulási motivációjukat. 

 Kiemelt feladat a kulcskvalifikációk (változó társadalmi, gazdasági, technológiai kör-

nyezetben nélkülözhetetlen eszköztudás, nem szakma specifikus tevékenységelemek) fo-

lyamatos fejlesztése, elsősorban az 

  önállóság (tanulás, ismeretszerzés, feldolgozás, munkavégzés stb.) 

 a rugalmasság; 

 a kreativitás; team munka; terhelhetőség; 

 az információs, kommunikációs technikák, technológiák ismerete és kezelése; 

 az idegen nyelvű kommunikáció (előkészítése); 

 a társadalmi mobilitást támogató eszközök és tudás birtoklása. 

A tanulási, a tanulásirányítási folyamat eredményes megvalósítása érdekében figyelembe vesz-

szük a felnőttek gyakorlat- és munkatapasztalatait, a már meglévő elméleti és módszertani is-

mereteit, másképpen a tanulók előzetes tudás(bázis)át. 

 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak tanítása során a megújított Nemzeti alaptanterv 

(NAT) tartalmait tartjuk kiemelendőnek 

 

a) A kommunikációs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének az a célja, hogy az 

egyes tantárgyak tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja társaival, 

véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon (és az 

iskolán kívüli kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

3 

együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre, az em-

beri kapcsolatok kommunikáción keresztül történő alakítására. 

 

b) A digitális kompetenciák fejlesztésével olyan értékrendet közvetítünk, melynek szerves 

része a környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értéke-

lése, beépülése a hétköznapokba. 

 

c) A matematikai, gondolkodási kompetenciák kialakításának és fejlesztésnek az a célja, 

hogy az iskolai és az iskolán kívüli világban a (felnőtt) tanulók a tanult ismeretek szin-

tetizálásával és gyakorlati alkalmazásával képesek legyenek megoldani minden olyan 

feladatot, amely hozzájárulhat a sikeres életpálya megvalósításához. Emellett a célok 

eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megala-

pozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét és érdeklődését s végül 

segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását. 

 

d) A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének a legfontosabb célja az, 

hogy a tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek 

révén szerezzen tapasztalatot a csoporttagokkal (családtagokkal, barátokkal, munkatár-

sakkal) tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli ve-

zetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

 

e) A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

A cél, hogy a (felnőtt) tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödjön a cselekvő 

tudatosság, amely hozzájárul a munkájára vonatkozó igényességhez, saját (és családja) 

életvitelének aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kiala-

kítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. 

 

2. A FELNŐTTOKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉRŐL ÁLTALÁBAN 

A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként 

és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, nappali 

rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, olyanok a munkahelyi, 

családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), hogy a hagyo-

mányos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat. 

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

masabb formában) célszerű megszervezni. 

 

2.1. Az oktatás szervezeti keretei 

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

középiskolában, szakiskolában. Ellátható azonban a feladat úgy is, hogy nem önálló felnőttok-

tatási intézményben, hanem nappali rendszerű iskola felnőttoktatási tagozatában, csoportjában, 

osztályában szervezik meg a felnőttek oktatását. 

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

azonosak a nappali tagozaton tanulók számára felállított követelményekkel. 

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

szültséggel és iskolai múlttal kerülnek be a résztvevők. 
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Esti oktatás munkarendje szerint folyik a tanítás, ha a tanulók teljesítik a nappali oktatás heti 

óraszámainak legalább ötven százalékát, de nem érik el a kilencven százalékát. Levelező okta-

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

számának legalább 10 százalékát, de nem éri el az 50 százalékot. 

2.2. A tanórai foglalkozások kialakítása a felnőttoktatásban 

A felnőttoktatásban  bármilyen oktatási formát választ az iskola  az iskola helyi tantervében 

pontosan meg kell határozni a tanított tantárgyakat, tantervi modulokat. A kerettantervben sze-

replő tantárgyak oktatása kötelező. 

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

elveit, amennyiben ilyen oktatás megszervezését határozza el a fenntartó vagy az iskola. Vége-

zetül megemlítendő, hogy a felnőttoktatásban is lehetősége van a tanulónak választani, hogy 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára készül fel. Az ehhez szükséges emelt óraszá-

mot azonban legfeljebb a nappali munkarend szerinti oktatásban lehet biztosítani. Az esti, leve-

lező, egyéb oktatásban a tanuló egyéni felkészítése keretében tud elmélyültebben foglalkozni a 

tananyaggal. 

2.3. A tanulók tanítási órákon való részvételének rendje 

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

masztott elvárásnak. 

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

megjelenni, ott az előrehaladás feltételeit (konzultációk, vizsgák) az iskola határozhatja meg. 

Amennyiben az iskola a helyi tantervben meghatároz nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a 

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

2.4. Helyi tantervek elkészítésére vonatkozó rendelkezések 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem 

ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az is-

meretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily 

módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensú-

lyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly került 

a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó 

és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának kiemelt 

feladataihoz kapcsolódnak. A kerettanterv a tananyagot az esti és levelező munkarendben tör-

ténő tanításra tervezve tartalmazza. Ettől azonban, amennyiben a feltételek adottak, el lehet 

térni oly módon, ahogy azt a Köznevelési Törvény lehetővé teszi. 
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3. Helyi tantervek 
 

HELYI TANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 2020/2021. TAN-

ÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN AZ 1-8. ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA 

A 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Oktatási Hivatal 

honlapján megjelent - A 2012-es NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók keretében - Keret-

tantervek az iskolarendszerű felnőttoktatás 1-8. évfolyam számára. 

 

3.1. Tantárgyak és óraszámok 
Az alapismeretek elsajátításához 2 tanévnyi idő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló órake-

retet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve kell felhasználni. A prog-

ram elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott követelményeket teljesí-

tését biztosítja. A tanítást esti és levelező munkarendben lehet megszervezni, heti 3, illetve 2 

tanítási nappal. (Amennyiben arra lehetőség adódik, a képzés intenzív formában, akár több heti 

tanítási nap beiktatásával is megszervezhető, a rendelkezésre álló órakeret határáig.) 

KERETTANTERV A 2021/2022. tanévben 1-4. évfolyamok számára 

KIFUTÓ RENDSZERBEN - Általános iskola: 3-4. évfolyam 

Évfolyam/ 

Tantárgy 

1-4. évfolyam 

heti óraszám 

1-4. évfolyam 

összes óraszám/tanév 

Esti Levelező Esti Levelező 

Magyar nyelv és irodalom, 

kommunikáció 

5 3 360 216 

Matematika  5 3 360 216 

Szabadon tervezhető sáv 

tanulásmódszertan 

5 4 360 288 

Összes óra 15 10 1080 720 

 

 

A rendelkezésre álló órakeretet a tanulók előzetes tudásához, valamint a helyi reális feltételek-

hez illeszkedően a szabadsáv terhére: tanulásmódszertan tantárgy kerül. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, KOMMUNIKÁCIÓ 

1-4. évfolyam 

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse a felnőtt praktikus és ösztönös kommunikációjának 

bázisán működtetett nyelvhasználatát és nem nyelvi megnyilvánulásait tudatossá és pontossá 

formálni a kommunikációs funkcióknak megfelelő közlések, kifejezések, szándéknyilvánítá-

sok, információkérések és -adások céljának megfelelően, hogy gondolatait, érzéseit, vélemé-

nyét pontosan, a kommunikációs helyzetnek megfelelően jelenítse meg szóban és írásban. 

A különböző életkorú és motivációjú jelölteket a hagyományos és a korszerű ismeretszer-

zéshez egyaránt nélkülözhetetlen eszköz, az olvasás technikájának és tudatos alkalmazásának 

elsajátítására késztetni. 

A nyelvi eszközrendszer bővítésével, különböző technikák elsajátításával, az információfel-

vétel és -feldolgozás gondolkodási műveleteinek fejlesztésével a tanulás képességének megala-

pozása. Fejlessze és kondicionálja az anyanyelvi képességeket, amelyek meghatározóak a ta-

nulók gondolkodásmódjára, ismeretszerzési lehetőségeire, önmegvalósításukra és nélkülözhe-

tetlenek önálló tanulásuk eredményességéhez. 

A tanulás = élettevékenység alapelv elfogadtatása. 

A tanulók ismereteire, tapasztalataira alapozva ismeretközpontúság helyett tevékenység- és 

alkalmazásközpontú (önálló) tanulási eljárások, technikák, módszerek elsajátíttatása. 

A nyelvi és az irodalmi értékek megismertetésével, tudatosításával az ízlésformálásra, a 

nyelvi igényességre való törekvés lehetőségének biztosítása. 

A tanulási tevékenység általában, így a különböző tantárgyak tanulása sem képzelhető el a 

szóbeli és írásbeli szövegértés-szövegalkotás megfelelő színvonala nélkül. Az írás, az olvasás 

esetében is alapvetően kommunikációs eszközrendszerről van szó, ezért fejlesztésük nélkülöz-

hetetlen a teljes oktatási-nevelési folyamat során. 

A tanulási folyamatban megjelenő törvényszerűségek tudatosítása segíti a felnőtt önálló ta-

nulási tevékenységének kialakítását. Az elemzés feltárja azokat az alaptételeket és összefüggé-

seket, amelyek minden tantárgy (téma) feldolgozásánál meghatározóak (az ismert tények, ada-

tok, az ismeretlen, és a hozzá vezető út, a megismerés módszere). 

A különböző szövegek elemzése ezt az utat teszi járhatóvá a felnőtt tanuló számára. 

Ezzel függ össze a megismerés, a gondolkodás egyfajta tapasztalati (gyakorlati és képi) do-

minanciájának és az olvasás (írás) segítségével történő tanulás összehangolása a köznapi, a 

szépirodalmi, ismeretterjesztő és egyéb forrásból származó szövegek felhasználásával. 

A szövegértés fejlesztése még felnőttkorban is hat a mentális képességekre. 

Fontos feladat a nyelvhasználat különböző megjelenési formáinak automatizált tevé-

kenységszintű alkalmazására történő folyamatos felkészítés. Egymás hatását erősítő tevékeny-

ségekről van szó, amelyek a fejlesztés során kommunikációs (funkcionális) tevékenységrend-

szerré állnak össze (élőbeszéd, néma és hangos olvasás, memorizálás, szerephelyzetek megol-

dása, játék, írás-tevékenységek, szókincsbővítés), erősítve a felnőtt személyiség nyelvi tudatos-

ságát. 

A helyes tanulási szokások kiépítése, az eredményes tanulási technikák megerősítése felnőtt 

korban nélkülözhetetlen. Ezt a folyamatot erősíti az önálló tanulást támogató eszközök és lehe-

tőségek feltárása és biztosítása. 
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Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Cél  A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása. 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Órakeret 

E: 80 óra 

L: 50 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterü-

lethez) kapcsol-

ható fejlesztési 

feladatok 

A helyes köznyelvi kiejtés alkalmazása a mindennapi beszédben, a vers és 

prózamondás közben. 

A gondolatok, a mondanivaló egyszerű, értelmes, érthető megfogalmazása 

és kifejtése. 

Az egyszerű szóbeli kifejezések közlések, utasítások megértése, értelme-

zése. 

A kommunikációs alaphelyzetek elfogadott szintű működtetése: köszönés, 

bemutatkozás, köszönetnyilvánítás, kérés. 

Kérdések megfogalmazása, kérdések feltétele és válaszadás kérdésekre. 

Együttműködés beszédhelyzetekben. 

A kiejtés, a hanglejtés, a mondatalkotás gyakorlása. Helyes és meggyőző 

kommunikáció megerősítése, esetleges korrekciója. 

Az írás- és szóbeli közlésforma formai, technikai és tartalmi megjelenítése. 

Alkalmazkodás az aktuális kommunikációs helyzethez. 

Az aktív szókincs folyamatos bővítése az olvasottak és a tanultak haszno-

sításával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Beszélgetés, páros és csoportos kommunikáció (kérdés-felelet, közlés-megértés, beszélgetés 

a hallottakról). 

Szókincsfejlesztés, nyelvi fordulatok, szóbeli, írásbeli szövegalkotás, beszédtechnikai isme-

retek, gyakorlatok. Közlési formák, szövegalkotási szabályok szóban és írásban (elbeszélés, 

leírás, levélírás). 

Fogalmazástechnika (szövegalkotás, formája, szabályai). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, kommunikáció, mindennapi beszédhelyzet, szövegalkotás. 

 

Tematikai egység Magyar nyelv olvasás, szövegértés 

Órakeret 

E: 140 óra 

L: 100 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterü-

lethez) kapcsol-

ható fejlesztési 

feladatok 

A hangok fajtáinak (hangtani ismeretek) és a magyar ábécének az ismerete 

és használata. 

Az olvasáshoz szükséges helyes testtartás felidézése. 

Felkészülés szövegek hangos olvasására előzetes önálló, irányított gyakor-

lással. A hangos és néma olvasás gyakorlása, folyamatossá tétele. 

Beszélgetés a műről: téma, szereplők, esemény, történet, mondanivaló. 

A lényeg megragadása. A szóhasználat, a szövegkörnyezet megfigyelése. 

Az olvasás gyakorlása (technikai és tartalmi kérdések). 

Tájékozódás a szövegben. A jellegzetes témák rögzítése, információk gyűj-

tése (cselekmény, szereplők, szerkezet stb.). 

Tájékozódás, az ismert témák, információk rögzítése, tudatosítása. A ta-

pasztalatok, a gyakorlat és az olvasmányok témafeldolgozásainak összeve-

tése. A tanultak megerősítése. Önálló élmény és ismeretszerzés. 

Szövegelemző műveletek bővítése és tudatosítása. 

A magyar történelem már ismert eseményeinek és kiemelkedő személyisé-

geinek felidézése. Értékelés egyéni szintfelméréssel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az olvasás jelrendszerének és technikájának ismeretei, fejlesztése és készségei: 

Az ábécé betűinek felelevenítése (szükség esetén ismertetése, differenciált egyéni feldolgozása). 

A kis- és nagybetűk felismerése, a különböző megjelenési formák és alakok megkülönböztetése. 

Az összeolvasási technika fejlesztése. Hangos és néma olvasás. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton történő fel- és megismerése. 

Szövegértési feladatok elemi szinten. Tájékozódás, égtájak ismerete (lakóhely, ország földrajzi 

helye). Természeti környezet. Természeti jelenségek, élettelen és élő természet (növények, álla-

tok, emberek). Mesterségek, foglalkozások. Közlekedés. 

Család, barátok, közösségek. Utazás a múltba: történelmi események feldolgozása (honfoglalás, 

nemzetünk nagyjai). Ünnepeink. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, olvasás, mű-szerkezet-cselekmény. 

 

Tematikai egység 
Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár- és 

forrásközpont-használat 

Órakeret 

E: 36 óra 

L: 22 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző információhordozók és médiumok elérhetőségének megis-

mertetése (könyv- és médiatár, Internet, TV, rádió stb.).  

A könyv- és forrásközpont-használat technikája és alapvető szabályai 

megismertetése, gyakorlása. 

Adatgyűjtés, vázlat- és jegyzetkészítés, beszámoló a tapasztaltakról. 

Eligazodás a szabadpolcos könyvtári és a menüvezérelt elektronikus 

információs rendszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Információgyűjtési, olvasási szokások.  

Forráskeresés. Különböző információhordozók és médiumok elérhetősége (könyv- és médiatár, 

Internet, TV, rádió stb.) és az abban való tájékozódás. Az elérhető forrásközpontok. Tájékozódás 

a különböző könyvtárakban. Tájékozódás a forrásközpont információs rendszerében. Ismerkedés 

a könyv- és médiatár és egyéb forrásközpont szolgáltatásának technikai lehetőségeivel. 

A könyvek és egyéb források jellemző adatai. 

Eligazodás és témakeresés a katalógus segítségével. Eligazodás a könyvekben, folyóiratokban a 

tartalomjegyzék alapján. Ismeretlen és idegen eredetű szavak értelmezése lexikonok, szótárak 

segítségével. A magyar helyesírási szabályai című forrásanyag használata. Könyvek és egyéb 

forrásanyagok keresése. A téma megállapítása a cím és a tartalomjegyzék alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, forrás, tájékozódás. 

 

Tematikai egység Írás, íráshasználat nyelv 

Órakeret 

E: 100 óra 

L: 40 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudáselemei. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az íráshoz szükséges helyes kéz- és testtartás felidézése. 

Betűk, szavak, szószerkezetek, írásjelek írása, másolása. 

Hang- és szóelemzés. Írás diktálásra. Szavak, mondatok (2-3 sza-

vas) önálló leírása. A rövid és hosszú hangok felismerése. A kiej-

téstől eltérő írásuk. A szótő és a toldalékok elkülönítése. Elválasz-

tás. Szókincs bővítése gyűjtéssel. Hiányos szöveg kiegé-szítése. 

Szavak, mondatok önálló leírása. A szófajok (az ige, a főnév, a mel-

léknév, a számnév, a névmás) és a névelő felismerése a szövegben. 

Elemzés. A szótő és a toldalékok szétválasztása. Saját gondolatai-

nak rövid, lényegre törő megfogalmazása, kifejtése. Belső beszédre 

történő írás. A mondatfajták és a szófajok felismerése. A szófajok 

különböző változatainak gyakorlása. Az írásjelek megfelelő hasz-

nálata. A szóelemzés gyakorlása és a tanultak hasznosítása a szófa-

jok különböző megjelenési formáinak helyesírásánál. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hangok időtartamának gyakorlása kiejtésben, jelölésük írásban. Mondatfajták, mondatvégi 

írásjel. Szótagolás, elválasztás. Szótő, toldalék. A „j” hang jelölése írásban. A rokon értelmű, 

többjelentésű, azonos alakú, ellentétes jelentésű szavak. Nyelvhasználati módok gyakorlása, 

fogalmazás előkészítése. Betűcsoportok írása, másolása, gyakorlás diktálás után is. Monda-

tok írása másolás, diktálás és öndiktálás után. Nyelvtani ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

helyesírási gyakorlatok. Az ige fogalma, felismerése. Igeidők jelölése, igekötős igék. A főnév 

fogalma, fajtái, felismerése. A főnév többes száma. Tulajdonnevek csoportja, helyesírási sza-

bálya. A gyakori tulajdonnevek írása. A melléknév fogalma, fokozása, felismerése. A foko-

zott melléknév helyesírása. A számnév fogalma, felismerése: határozott, határozatlan, tő-

számnév, sorszámnév. Számírás betűvel, a keltezés. A névmás fogalma, felismerése. A név-

elő fogalma, felismerése. Tollbamondás, egyszerű szövegezésű fogalmazás írása. A kiejtés 

szerinti írásmód. A szóelemző írásmód. A hagyomány szerinti írásmód. A tanult helyesírási 

szabályok gyakorlása, alkalmazása másolás és diktálás útján. Ellenőrzés, értékelés. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Hang, szófaj, mondat. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 
Az éves teljesítmény alapján, forma: 

 portfólió értékelése; 

 záródolgozat. 
 

A fejlesztés várt 

 eredményei az 1-4. 

évfolyam végén 

Kommunikáció: Felkészültség a társas-társadalmi együttműködéshez 

szükséges nyelvi képességekre és beállítódásra, a kulturált nyelvi ma-

gatartásra; annak tudatosítása, hogy a hiteles, a másik ember megértését 

és az önkifejezést elősegítő kommunikáció egyéni és társas érték; hogy 

a beszédkultúra mind a múltban, mind a jelenben a társas-társadalmi 

megértés fontos színtere. 
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Magyar nyelvtani és helyesírási ismeretek: A magyar nyelv életéhez, a 

nyelvi rendszerhez tartozó ismeretek elsajátítása, ennek révén a gram-

matikai, szövegtani, stilisztikai és általános nyelvi ismeretek birtokában 

a tudatos nyelvszemlélet kialakulása: önmegfigyelő, az önértékelő ké-

pesség és a nyelvi igényesség fejlődése. Az ítélőképesség, az erkölcsi 

és esztétikai érzékenység növekedése. 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár- és forrásközpont-hasz-

nálat:  

A tanulási, tanulásirányítási képesség fejlődése, az alapműveltség meg-

szerzéséhez szükséges ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak isme-

rete és használata. 

Olvasás, szövegértés: A felnőtt tanulók szövegértésének fejlődése, 

amely magában foglalja az élőszóbeli és az írott, szakmai, köznapi és 

irodalmi műfajok tartalmi lényegének felfogását és megítélését; a szö-

vegekben megformált értékek befogadását; növekvő képesség szöve-

gek összehasonlító értelmezésére. A felnőtt tanuló képes működtetni az 

olvasás technikai lépéseit (szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező 

felolvasás, az élőbeszéd üteméhez, közelítő tempóban megfelelő hang-

súllyal és hanglejtéssel.). Alkalmazza a néma, értő olvasást a szöveg 

tartalmának megértéséhez. Alkalmazza a szövegelemzés néhány alap-

vető eljárását önállóan vagy kis segítséggel (téma megállapítása, lé-

nyegkiemelés, adatkeresés, időrend, ok-okozati kapcsolat felismerése). 

Ismeri a logikus gondolkodás lépéseinek alkalmazási lehetőségeit (szö-

vegek részekre bontásában, felépítésében, válogató kiemelésben). Tud 

vázlatot készíteni és felhasználni a különböző szövegműfajok megérté-

séhez és alkotásához. Képes vázlatkorrekciókra. Érti a tömörítés és az 

összefoglalás lényegét és készítését adott szempont alapján. Fogékony 

az olvasott művek tartalmának globális felfogására (belefeledkezés, já-

tékosság, kaland, képzelet, önismeret, emberismeret). Képes felismerni 

olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi témát, motívumot 

(gyerekek és felnőttek, ember és természet, család, próbatételek, érzel-

mek, vágyak, emberi kapcsolatok, egymásrautaltság, féltés, szeretet). 

Írás, íráshasználat: Kommunikációs formaként, a tanulás és az önkife-

jezés eszközeként funkcionáló megalapozott íráskészség, a magyar 

nyelv helyesírási szabályainak figyelembevételével és alkalmazásával. 

Az írás, valamint a helyesírás eszközszintű használata, alapvető kész-

ségeinek, képességeinek szilárd alapokra helyeződése. Az ábécé kis és 

nagybetűinek, kapcsolási variációinak ismerete. Automatizált írásmoz-

gás. A tanuló kegyen képes ezt a tevékenységet másolásnál és diktálás-

kor is alkalmazni. Képes a betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás, be-

toldás nélküli, folyamatos szövegírásra, másolásra. Igazodik a tanult 

helyesírási normákhoz és törekszik betartásukra. Tud önellenőrzést, hi-

bajavítást végezni utasításra. Saját hibajavítási és önellenőrzési tech-

nika kialakulása. A tanuló képes a Helyesírási tanácsadó szótár haszná-

latára. 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

12 

MATEMATIKA 

1-4. évfolyam 

A tantárgy tanításának célja a konkrét tapasztalatszerzésen alapuló megfigyelőképesség és a 

tudatos, tartós figyelem fejlesztése. A valóság és az élet kérdésfeltevéseit megválaszoló gya-

korlati tevékenységhez nélkülözhetetlen matematikai szemléletű gondolkodás kialakítása, kon-

dicionálása. 

Meghatározó feladat a gondolkodás eljárásainak (formáinak) tanulása és fejlesztése matemati-

kai környezetben feladatmegoldásokkal. 

A gyakorlati tevékenységre épülő, biztonságosan kezelhető számfogalom kialakítása és hasz-

nálata. Az alapműveletek készségszintű (eszközjellegű) alkalmazása. Alapozó szintű felké-szí-

tés a matematika nyelvének és fogalom rendszerének felismerésére, alkalmazási lehetőségeire 

és használatára. A gyakorlottság megalapozása a matematikai problémák és feladatok megol-

dásában. 

A matematika tanulása az alapismeretei fokozat időszakában egyszerre alapozó, megerősítő és 

korrekciós funkciókat lát el. Nemcsak a kognitív képességek fejlesztését segíti, hanem lehe-

tőséget teremt a matematikai gondolkodás, a problémakezelés megoldáscentrikus és gyakorlat-

orientált lehetőségeinek elsajátítására. A felnőtt tanuló életkori sajátosságainak figyelembevé-

telével a munka és az életvezetés területén alkalmazott racionális, rendszeres és eredményes 

tevékenységek tanulás adaptációjának támogatása. A gyakorlati tevékenység bázisán működte-

tett tanulási folyamat feladatai: az alapvető matematikai kommunikáció fejlesztése, a gondol-

kodási tevékenység műveleteinek és formáinak kondicionálása, a matematikai ismeretek bőví-

tése, az ismeretek alkalmazásához szükséges műveletek tanulásának segítése, a helyes tanulási 

technikák és szokások kiépítésének és megerősítésének támogatása, a problémakezelés és -meg-

oldás tanulásának fejlesztése és gyakorlása, az önálló ismeretszerzés és tanulás fejlesztése. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2óra 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása.  

 

Tematikai egység 
Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres szám-

körben 

Órakeret 

E: 80 óra 

L: 60 óra 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A figyelem és emlékezet fejlesztése. 

A tapasztalat felhasználása a szám- és műveletfogalom felidézésé-

hez. 

A matematika és a gyakorlat (a valóság) kapcsolatának tudatosítása. 
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A számok írásának és olvasásának felidézése és gyakorlása (esetle-

ges korrekciója). A matematikai kommunikáció pontosítása és fej-

lesztése. A számok írása, olvasása gyakorlottsági szintjének eme-

lése. Az analógiás gondolkodás tudatosítása (adaptáció). 

Az absztrakció megerősítése a számfogalom kiépítéséhez. 

A számfogalom bővítése. A matematika és a tapasztalat elemi kap-

csolatainak bővítése, tudatosítása. 

A köznapi szóhasználat matematikai kommunikációs értelmű hasz-

nálata. 

A matematikai ismeretek bővítése és visszaigazolása a tízezres szám-

körben. A tapasztalat és a matematika kapcsolatának erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Számok tulajdonságai (a számok jele; összeg- és különbségalakjaik, a számok bontott alakja, 

számjegyek száma, páros és páratlan számok). 

Számok írása, olvasása. Darabszám, mérőszám, sorszám. A számok kapcsolatai. 

A természetes számok: 020-ig. Tárgyak szétválogatása, rendezése adott tulajdonságok alapján. 

Halmazok előállítása, összehasonlítása. A szám mint mérőszám. Tulajdonság és tagadása. Ál-

lítások igazságtartalma. A számok helye, nagyságrendje, helyi és alaki értéke, szomszédai (is-

merkedés a római számokkal). Számok kapcsolatai: többszöröse, osztója. Negatív és törtszá-

mok fogalmának alapozása. Számok írása, olvasása tízezerig. Számok nagysága, közelítő szá-

mok, kerekített értékek. A negatív és törtszámok fogalmának mélyítése. Ellenőrzés, értékelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szám, halmaz, pozitív és negatív szám, tört. 

 

Tematikai egység Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Órakeret 

E: 80 óra 

L: 40 óra 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A számok közötti összefüggések megjelenítése. A műveletek alkalma-

zása. Számolási eljárások működtetése készségszinten húszas számkör-

ben. Az összeadás, kivonás eszközi alkalmazása (tízes átlépés). 

A megfordíthatóság (összeadás-kivonás, szorzás-osztás) tudatosítása. 

Az összeadás és a szorzás közötti kapcsolat megerősítése. Összefüggé-

sek felismerése. 

Az analógiás gondolkodás fejlesztése, kondicionálása. 

Támogatás az algoritmusok használatában (egyesekkel, tízesekkel vég-

zett műveletek). A rugalmas gondolkodás hasznosítása a többféle meg-

oldás keresésével. A becslés gyakorlati használata. A számolási készsé-

gek analóg alkalmazása. Az írásbeli műveletvégzés gyakorlottságának 

tudatos erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Összeadás, kivonás értelmezése. Műveletek a természetes számok körében. Hiányos műveletek 

pótlása Számok írása, olvasása százas számkörben. számok nagyságrendje, tulajdonságai. 

Összeadás és kivonás értelmezése, számolási eljárások százas számkörben. 

Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése, szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése. 

Szóbeli összeadás, kivonás, szorzás nullára végződő két- és háromjegyű számokkal. 

Írásbeli műveletek, összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval, ma-

radékkal, a számítás ellenőrzése (becslés). Írásbeli műveletek, összeadás, kivonás, szorzás két-, 

háromjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval. A zárójel használata, műveleti sorrend. A számí-

tás ellenőrzése (becslés). Ellenőrzés, értékelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapművelet, műveleti sorrend, ellenőrzés, becslés. 

 

Tematikai egység Összefüggések szöveges feladatokban 

Órakeret 

E: 60 óra 

L: 40 óra 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Lényegkiemelés, problémamegoldás. Matematikai probléma ábrázolása. 

Az önállóság, problémamegoldó képesség, a kreativitás erősítése az ösz-

szefüggések felismerésében és a szöveges feladatok megoldásában. 

A matematikai logikai gondolkodás tudatosítása. 

Megoldási algoritmusok alkalmazása. A kreativitás fejlesztése a megol-

dási variációkkal. A gondolkodási műveletek és az alapműveletekkel való 

tevékenység gyakorlottságának fokozása az önálló feladatmegoldás ered-

ményessége érdekében. Tanulási szokások stabilizálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

Szöveges feladatok értelmezése, összefüggések felismerése, feladatterv készítése, megoldás. Az 

egyes megoldási lépések visszaidézése. A szöveges feladatok kezelési technikájának alkalmazása 

(megoldási algoritmusok).Halmazok előállítása, képzése tulajdonságok alapján. Alaphalmaz, rész-

halmaz. Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása. Szöveges feladatok megoldása az alap-

műveletek alkalmazásával (megoldási terv készítése ábrázolás a megoldás ellenőrzése). Tapaszta-

latszerzés a valóság és a matematika kapcsolatáról: összefüggések megkeresése a matematika gya-

korlati hasznosítására a mindennapi életben. Elemek halmazokba sorolása adott tulajdonságok alap-

ján, tulajdonságok összekapcsolása „és”, „vagy” kifejezésekkel. Nyitott mondatok igazsághalma-

zának megkeresése véges alaphalmazokon. Szöveges feladatok megoldása az alapműveletek alkal-

mazásával. 

Ellenérzés, értékelés. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveges feladat, halmaz, nyitott mondat. 

 

Tematikai egység Sorozatok, függvények 

Órakeret 

E: 40 óra 

L: 30 óra 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Összefüggések, elemi kapcsolatok, változások felismerése, alkalmazásuk 

tevékenységszintű gyakorlása. 

A szabályosság tudatosítása. A valóság és a matematika kölcsönös kap-

csolatának megerősítése. A kreativitás fejlesztése. 

Tevékenységelemek kondicionálása: becslés, döntés, felismerés, alkotás. 

Az alkalmazható gondolkodási műveletek hasznosításának tudatosítása. 

Következtetések, általánosítások tevékenység szintű gyakorlása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Állandó különbséggel növekvő, illetve csökkenő számtani sorozatok képzése (számegyenes hasz-

nálata). Számtani sorozatképzés állandó különbséggel: egyenletesen növekvő, egyenletesen csök-

kenő (szabályalkotás). 

Számtani és mértani sorozatokkal való ismerkedés folytatása; sorozatok szabályainak felismerése, 

szabályalkotás. Elemi függvénykapcsolatok felismerése (személyek, szavak, dolgok, hangok). 

Táblázatok. Grafikonok. Szabályjátékok (gépjátékok). 

Függvénytáblázat kiegészítése, szabályjátékok. Statisztika. 

Növekvő és csökkenő számtani sorozatok folytatása állandó és változó különbséggel. 

Növekvő és csökkenő mértani sorozatok folytatása állandó szorzóval és osztóval. Szabálykeresés, 

szabály alapján táblázatkészítés. Adatok sorozatba rendezése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számtani és mértani sorozat, függvény. 

 

Tematikai egység Geometria, mérés 

Órakeret 

E: 60 óra 

L: 20 óra 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemei. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A gondolkodás formáinak, műveleteinek kondicionálása matemati-

kai környezetben. 

A tudatos eszközhasználat pontosítása. 

Sík- és térbeli tájékozódás a matematika eszközrendszerének fel-

használásával. 

A kreatív gondolkodás támogatása. A térlátás fejlesztése. 

A mérési tapasztalat megerősítése. 

Tér- és síkgeometriai tapasztalatok visszajelzése és megerősítése. 

Tapasztalatszerzés alkotási, konstruálási tevékenység során. 

Az ismeretek önálló alkalmazása és szembesítése a gyakorlattal ma-

tematikai környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Testek tulajdonságainak megállapítása, Síkidomok előállítása hajtogatással (nyírással), szim-

metrikus formák keresése. 

Tárgyak, mennyiségek összehasonlítása, becslés, mérés. 

Mérhető tulajdonságok mérése. SI mértékegységrendszer használata: hosszúság, űrtartalom, 

tömeg, idő. Gyakorlati mérések az egység többszörösével. 

Síkidomok. A biztos és a véletlen megkülönböztetése: a téglalap és a négyzet tulajdonságai, 

területének és kerületének mérése. Becslés, mérés a gyakorlatban. Transzformáció: testek, 

síkidomok nagyítása, kicsinyítése négyzetháló segítségével. 

Mértékegységek átváltása. Síkidomok, testek. Téglalap, négyzet előállítása. A téglatest, a 

kocka tulajdonságainak vizsgálata (párhuzamosság, merőlegesség). Kerület, terület, tömeg, 

térfogat, szögmérés. A mértékegység és a mérőszám kapcsolata átváltáskor. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 
Síkidom, SI mértékegységrendszer, mértékegységek átváltása. 

 

Tematikai egység Valószínűség-számítás, statisztika 

Órakeret 

E: 36 óra 

L: 22 óra 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemei. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A valószínűségi szemlélet tudatosítása. 

A szóbeli matematikai kommunikáció fejlesztése. 

Az adatgyűjtés szokássá alakítása. az ábrázolás fejlesztése. 

A tapasztalatok összegzése és megfogalmazása. 

A valóság és a matematika között fennálló kapcsolat folyamatos üt-

köztetése. A logikus gondolkodás erősítése. 

Statisztikai fogalmak megjelenítése és tudatosítása matematikai 

köntösben (gyakoriság, valószínű, átlag). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A „biztos”, a „lehetséges”, a „valószínű”, a „lehetetlen” fogalmak kialakítása tapasztalatszer-

zés útján. Adatok gyűjtése és ábrázolása táblázat, grafikon, (oszlop)diagram felhasználásával. 

Tapasztalatgyűjtés a gyakoriságról. Gyakoriság megállapítása kísérletekben. 

A lehetséges és a lehetetlen értelmezése. 

Valószínűségi tapasztalatok (adatok) gyűjtése, a véletlen szerepe, táblázat, grafikonkészítés, - 

olvasás. A véletlen szerepe. Számok számtani közepe: az átlag tudatosítása és megerősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatgyűjtés, véletlen, átlag. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján, forma: 

 portfólió-értékelés, 

 záródolgozat. 
 

A fejlesztés várt 

eredményei az 1-4. 

évfolyam végére 

A matematikai ismeretek bővítése és a matematikai szemlélet alakítása 

A gyakorlati tevékenységre épülő, biztonságosan kezelhető számfoga-

lom kialakulása és használata. Az alapműveletek funkciójának, műkö-

désének, használatának megismerése, a számolási tevékenység fejlő-

dése (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). A matematika nyelvének és 

fogalom-rendszerének alapszintű felismerése, alkalmazása és haszná-

lata. A „biztosan bekövetkező”, a „lehetséges” a „lehetetlen” esemé-

nyek fogalmi értelmezése, matematikai kezelése. 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata 

(arány, százalék, grafikon, diagram). Biztos, kialakult számfogalom a 

tízes számrendszerben (a húszas, a százas, az ezres, a tízezres számkör-

ben). A tanuló képes készségszinten alkalmazni a számok írását és ol-

vasását (alaki érték és helyi érték). Készségszinten használja a négy 

alapműveletet. Tud szóban számolni a százas számkörben, és ismeri az 

analóg eljárásokat az ezres és tízezres számkörben. Tud szorozni és osz-

tani tízzel, százzal. Képes írásban számolni a tízezres számkörben. Is-

meri a negatív és a törtszám fogalmát. Tudja ellenőrizni a számításait. 

Tud értelmezni és önállóan megoldani egyszerűbb szöveges feladato-

kat. 

A gondolkodási műveletek, módszerek fejlesztése 

A konkrét tapasztalatszerzésen alapuló megfigyelőképesség, és a tuda-

tos, tartós figyelem fejlődése. A gondolkodás eljárásainak (formáinak) 

tanulása és fejlődése. 

A napi gyakorlat statisztikai ábrázolásának és elemzéseinek felhaszná-

lása a matematikai szemléletű gondolkodásban és problémakezelésben. 
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A tanuló képes a tárgyakat szétválogatni, rendezni megnevezett tulaj-

donságaik alapján. Tud halmazokat képezni és felismerni. Képes a hal-

mazok számosságát megállapítani és összehasonlítani. Tudja jelle-

mezni az alaphalmazt, a részhalmazt. Képes megfigyeléseinek, tapasz-

talatainak, gondolatainak kifejezésére (tevékenységgel, megmutatással, 

szóban, írásban, jelekkel). Tud egyszerű szövegeket értelmezni, leje-

gyezni, kapcsolatokat felismerni, megoldási tervet készíteni. Képes 

megadott vagy választott szempontok szerint csoportosítani, sorba ren-

dezni, mérni, az összefüggéseket felismerni. 

Gyakorlatszerzés a matematikai problémák kezelésében és feladatok 

megoldásában 

A gyakorlottság egyszerű matematikai problémák és feladatok megol-

dásában. Az alapműveletek készségszintű (eszközjellegű) alkal-ma-

zása. Az eszköz típusú tevékenységelemek és a pontosság terén az alap-

műveletek használatában való gyakorlottság növekedése a numerikus 

és szöveges feladatok megoldásában, a síkban és a térben való bizton-

ságos tájékozódás terén az egyszerű geometriai alakzatok tulajdonsága-

inak ismeretében, a szimmetriák felismerésében, a gyakorlatban végzett 

becslésekben, mérések összehasonlításában. Gyakorlottság a matema-

tikai problémák felismerésében és kezelésében (logikus gondolkodás). 

A tanuló tudja értelmezni, kezelni az elemi matematikai problémákat. 

Készségszinten használja a matematikai feladatok megoldásához a ma-

tematika ismert és tanult eszközrendszerét. Képes önállóan feltárni egy-

szerűbb matematikai összefüggéseket. Képes tájékozódni és eligazodni 

a térben és a síkban egyaránt. Gyakorlata van geometriai feladatok meg-

oldásában. Képes kihasználni a matematika által felkínált szakmai lo-

gika megoldási lehetőségeit. Törekszik az egyszerű, céltudatos, logi-

kus, áttekinthető matematikai eszközhasználatra. Alkalmazza saját 

(munka) tapasztalatait a matematikai problémák kezelésénél, a felada-

tok megoldásánál. Kialakította saját problémakezelési stratégiáját, fel-

adat-megoldási technikáját.  

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

19 

TANULÁSMÓDSZERTAN 

1-4. évfolyam 

A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és 

körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben elsősorban az 

ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését értjük. A tanulás nem formális keretektől kezdő-

dik, attól kezdve, hogy tudatosan kezdjük szemlélni a világot, majd nagymértékben intézmé-

nyesített, iskolai keretek között történik. 

A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe véte-

lével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható tudástartalom 

megszerzésére, a tengernyi információhalmazban történő eligazodásra, a lényeg, a fontos, a 

szükséges ismeretanyag kiválasztására, a folyamatos, élethosszig tartó tanulás alapjainak meg-

ismertetésére, az új helyzetekhez, elvárásokhoz történő igazodásra, az információforrások meg-

ismerésére, kezelésére, használatára. 

A tanulás megtanítása elsősorban az iskola kötelessége és felelőssége, mely sokrétű és összetett 

feladatot jelent a pedagógusok számára. A legfontosabb tennivalók közé tartozik a tanulási fo-

lyamat során a tanulói motiváció kialakítása és fenntartása a tudás megszerzése céljából. A 

tanulás hatékonyságának szempontjából meghatározó fontosságú a tanulói érdeklődés felkel-

tése és megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során. 

A tanulás tanítása tantárgyközi, hiszen a megtanult, elsajátított, begyakorolt módszerek, straté-

giák, az egyéni tanulási szokásokhoz igazodva valamennyi tantárgy tanulásánál jelen vannak, 

segítséget nyújtanak. 

A tantárgy tanulásának célja az önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási folyamatra 

nevelés, a későbbi munkaerőpiacon történő megfeleléshez szükséges kompetenciák kialakítása. 

Olyan hatékony tanulási attitűd létrehozása a feladat, amely képessé teszi tanítványainkat a ki-

tartó tanulási munka megvalósítására, egyéni lehetőségeik, szükségleteik, erősségek, gyenge-

ségek figyelembe vételével, de azok maximális kihasználásával, fejlesztésével. 

A hatékony és önálló tanulás megvalósítása érdekében képessé kell tenni tanítványainkat mind 

az egyéni, mind a különböző társas munkaformák során történő együttműködési készség kiala-

kítására. 

A tanulás tanításának megvalósítása az egyéni képességekhez igazodó, differenciált, 

tevékenykedtető munkaformák előtérbe helyezésével érhető el az intézményesített nevelés-ok-

tatás során. 

1-4. évfolyam 

Az általános iskolában a tantárgy eredményes tanulása során a tanulók megismerik saját pszi-

chikai feltételeiket, különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredmé-

nyes tanulási stratégiákat, módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, 

hogy minden tanuló képességei legjavát nyújthassa. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulásról 

Tanulási szokások 

Órakeret 

E: 24 óra 

L: 16 óra 

Előzetes tudás A korábbi évfolyamok tanulási tapasztalatai, az ismeretszerzés megtapasz-

talt módozatai. 
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A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 
Tanulási szokásrendszer kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tanulás fogalma és fajtái. 

 A tanuláshoz való viszony. 

 A tanulás belső feltételei. 

 A tanulás külső feltételei. 

 Reális énkép kialakítása. 

 Egyéni képességekhez igazodó tanulási szokásrendszer kiépítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

Olvasás. 

Szövegértés. Szövegfel-

dolgozás. 

Kulcsfogalmak 
Tanulási folyamat, önállóság, hatékonyság, önismeret, ismeretszerzés, alkal-

mazás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulás az iskolában 

Tanulásszervezési módszerek megismerése 

Órakeret 

E: 60 óra 

L: 52 óra 

Előzetes tudás Az elmúlt tanévek során megismert és alkalmazott tanulásszervezési 

munkaformák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulói munkaformák bővítése, gyakorlása, ezek során az együttműködés 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Ismert munkaformák gyakorlása. 

 Új munkaformák megismerése. 

 A különböző munkaformák megismerésével és alkalmazásával az 

együttműködés gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak 
Frontális munka, páros munka, tanulópár, csoportmunka, egyéni munka, ko-

operatív munka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tanulási motivációk 

Órakeret 

E: 44 óra 

L: 36 óra 

Előzetes tudás A tanulásról alkotott egyéni vélemények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási tevékenységre ösztönzés, a motiváltság erősítése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tanulás és a motiváció kapcsolata. 

 A motiváció szintjei. 
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 Tanulási motiváció. 

 A tanulási motivációk egyéni megismerése, értelmezése, tanulási fo-

lyamatba történő beépítése. 

Kulcsfogalmak 
Motiváció, beépült belső motiváció, belső tanulási motiváció, külső tanulási 

motiváció, presztízsmotiváció, motiváltság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az önálló tanulás 

A tanulás tudatos tervezése 

Órakeret 

E: 60 óra 

L: 52 óra 

Előzetes tudás Az egyénileg kialakított tanulási metódus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önállóságra, tudatosságra nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tanulási idő. 

 A tanulás helye. 

 A tanulandó tantárgyak sorrendje. 

 Napirend készítése. 

 A tanulás, mint a tudáshoz vezető út lépéseinek megismerése, alkalmazása. 

 

Kulcsfogalmak Tudatosság, önállóság, tervezés, tanulási stílus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tanulási képességek 

Órakeret 

E: 48 óra 

L: 40 óra 

Előzetes tudás Az elmúlt időszak tanulási képességeinek felidézése. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 
A tanulás szempontjából legfontosabb képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Figyelem. 

 Emlékezet. 

 Bevésés. 

 Megőrzés. 

 Felidézés. 

 A memória. 

 A kreativitás. 

 Gondolkodás. 

 A tanulási képességek játékos és tudatos fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak 
Figyelem, emlékezet, memória, kreativitás, gondolkodás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tanulási stratégiák, tanulási technikák 

Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges 

tervezés, irányítás 

Órakeret 

E: 80 óra 

L: 72 óra 

Előzetes tudás Egyéni tapasztalatok. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 
Hatékony tanulási módszerek, stílusok, szokások alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tanulási módszerbörze. 

 Gyakorlattípusok a tanulási stratégiák fejlesztéséhez. 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanulási stratégia megismertetése 

és alkalmazása. 

Matematika; magyar 

nyelv és irodalom 

Kulcsfogalmak Stratégia, jegyzetelés, tanulási módszer, tanulási technika, tanulási stílus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvművelés, beszédtechnika 

Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd fon-

tosságának ismerete 

Órakeret 

E: 44 óra 

L: 20 óra 

Előzetes tudás Magyar nyelven történő megnyilatkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gondolatok helyes beszédtechnikai ismeretek elsajátításával történő tol-

mácsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok. 

 Helyes ejtési gyakorlatok. Szókincsfejlesztő gyakorlatok. 

 A beszédlégzés és a helyes ejtés szabályainak alkalmazása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: versmondás, szö-

vegszerkesztés szóban. 

Kulcsfogalmak 
Légzéstechnika, hangképzés, beszédtechnika, artikuláció, helyes ejtés, szó-

kincsfejlesztés, hangsúlyozás, intonáció. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes önállóan, életkorának megfelelően egyéni tervezéssel ta-

nulni, önellenőrzést végezni. A tanulási folyamat során képes a számára 

legmegfelelőbb tanulási stratégiát, a leghatékonyabb tanulási módszereket 

alkalmazni. Gondolatatait világosan, egyértelműen fogalmazza meg, is-

meri és alkalmazza a kommunikációs szabályokat. Együttműködő. Írás-

képe rendezett. 
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3. HELYI TANTERV TANTÁRGYI RENDSZERE és ÓRASZÁMAI 

a 2021/2022. tanévben 7-8. évfolyamok számára – KIFUTÓ RENDSZERBEN – 

Általános iskola 5-8. évfolyam 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

5. 6. 7. 8. 

esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 

Magyar irodalom 2 1 2 1 2 1 2 1 

Matematika 3 + 1 = 4 2 3 + 1 = 4 2 3 1,5 3 1,5 

Fizika 1 - 1 - 1 1 1 1 

Kémia 1 - 1 - 1 1 - 1 

Földrajz 1 1 1 1 - - - - 

Biológia 1 1 1 1 - - - - 

Történelem és állampolgári 

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

Művészeti ismeretek* - - - - 1 - 1 1 

Informatika - - - - 1 1 2 1 

Idegen nyelv (angol/német) 2 2 2 2 2 2 2 1 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető óra-

keret** 
1 - 1 - 1 - 1 - 

Összesen 15 10 15 10 15 10 15 10 
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Tantárgyi tantervek 

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam (Esti és levelező tagozat) 

A felnőttek általános iskolája 5-8. évfolyamán a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető 

célja és feladata a szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, olvasási straté-

giák megismerése és alkalmazása, valamint az alapműveltség közvetítése. További cél a szö-

vegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző ‒ a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő ‒ szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított 

írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. 

A tanterv tekintetbe veszi a tanulók életkorát és élettapasztalatait, korábbi (megszakított) iskolai 

tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket, hogy a nyolcadik osztály elvégzése 

után alkalmassá váljanak a szakképzésre vagy a középiskolai továbbtanulásra. A tananyag tan-

tárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái kialakítják, illetve tovább fejlesztik a kom-

munikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényét és képességeit. Al-

kalmat adnak arra, hogy eddigi élettapasztalataikat bővítsék, világban való tájékozottságukat 

tovább fejlesszék, illetve integrálják az új ismereteket; képesek legyenek tájékozódni, eliga-

zodni a világban. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak a korábbi iskolai kudarcok kompen-

zálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializá-

lására. 

A kerettanterv hangsúlyozza, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel 

együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az ismeret-

elsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Törekszik a 

műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és 

a gyakorlati gondolkodás közötti átmenetek létrehozására. Hangsúlyt kap a problémamegoldó 

és a kreatív gondolkodás, ezzel párhuzamosan a reproduktív gondolkodás tovább fejlesztési 

lehetőségeit is biztosítja. A kerettanterv teljes mértékben épít az 5−8. osztály magyar nyelv és 

irodalom kerettantervére, ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezek a tanulók eltérő életkoruk, 

élettapasztalataik és korábbi kudarcaik miatt más tanulási utat jártak be, „felnőttesebb” az ér-

deklődési körük, illetve olyan hétköznapi problémákkal néznek szembe, melyekhez kommuni-

kációs és anyanyelvi segítséget igényelnek. Ez a szemlélet a tananyag kiválasztásában is meg-

jelenik, illetve igazodik az eltérő órakeretekhez. A tematikai egységeknél az óraszámoknál el-

különítjük az esti (E) és a levelező (L) forma óraszámait, mindkettő esetében építeni kell az 

otthoni kiegészítő felkészülésre. Alapvetően ez azt jelenti, hogy az általános ismeretek átadása, 

illetve a műelemzés zajlik órai keretben, ezek elmélyítése, részletes információkkal való kiegé-

szítése tanórán kívül, önálló felkészülés során történik. A kerettanterv az éves óraszám 90%-át 

fedi le. 
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Az óraszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

(36 hét/tanév) 
esti 

levelező 
esti 

levelező 
esti 

levelező 
esti 

levelező 

Anyanyelv/ 

kommunikáció 
1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 

Magyar irodalom 2 1 2 1 2 1 2 1 

Éves óraszám: 

anyanyelv/ 

kommunikáció 

(zárójelben: 90%) 

 

36 (32) 

 

36 (32) 

 

36 (32) 

 

36 (32) 

 

36 (32) 

 

18 (16) 

 

36 (32) 

 

18 (16) 

Éves óraszám: ma-

gyar irodalom 

(zárójelben: 90%) 

 

72 (65) 

 

36 (32) 

 

72 (65) 

 

36 (32) 

 

72 (65) 

 

36 (32) 

 

72 (65) 

 

36 (32) 

Szabad órakeret 

magyar nyelv és 

irodalomból 

 

11 

 

8 

 

11 

 

8 

 

11 

 

6 

 

11 

 

6 

Mivel a tanulók nagyon eltérő előzetes ismeretekkel kezdik ezt a típusú képzést, ezért szükség 

van egy bemeneti mérésre, amely lehetőséget ad az egyéni képességek felmérésére, a szükség 

szerinti egyéni felzárkóztatás megtervezésére. Év végi záró mérést is tervezünk (ez évfolya-

monként két órát vesz igénybe), ahol lehetőség nyílik az egy év alatt elért fejlődés rögzítésére. 

A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni 

ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémameg-

oldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású 

emberekké váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek a problémákat felismerni és döntéseket 

hozni. A demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialakulásában is kitüntetett szerepet 

kapnak a magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket végiggondoló alkotásai. 

A magyar irodalmi kánon néhány alapművének megismerésével a tanuló a közös kultúrkincs 

részesévé válhat, és ez által is erősödhet benne a nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet. 

Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom kerettantervben a környezet- és médiatudatos 

magatartás kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak megismerése, a manipulációval 

szembeni védekezés. 

Az anyanyelvi nevelés területén kiemelt feladat a diákok meg lévő gyakorlati nyelvi tudására 

építve a nyelvet használó nézőpontjából kiindulva a nyelvnek, mint működő, változó rendszer-

nek az élményalapú megtapasztalása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra építve válik lehetővé 

néhány alapvető rendszerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, megnevezése. 
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A kommunikációs képességeik fejlesztése, a kommunikáció elméleti vonatkozásainak megis-

merése segítséget nyújt abban, hogy az életben könnyebben tudjanak eligazodni, az emberi vi-

szonyokat jobban tudják megérteni, saját érdekeiket és véleményüket kulturáltan tudják artiku-

lálni és érvényesíteni. 

A tematikai egységeknek megvan a maguk lineáris logikája, de ez a linearitás nem jelent előírt 

sorrendet. A sorrendjük azonban mégiscsak ésszerű megfontolásokat takar. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében játszik 

döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és állampolgári, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű kulcskompetenciák fejlesztésé-

hez is. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése szintén kitüntetett 

szerepet kap a magyar órákon. 

Az 5−8. évfolyamon az irodalom kerettanterv épít a klasszikus értékekre, az irodalmi kánonban 

jelentős szerepet kapott alkotókra és művekre. Ugyanakkor szándéka szerint jelentős szerepet 

szán a kortárs irodalomnak, és az irodalom határterületeinek is (dalszövegek, képregények), 

melyek feltehetően ezekhez a kudarcos életúttal rendelkező diákokhoz könnyebben találnak 

utat, hiszen a hétköznapi tapasztalataik részét képezik, szemben a klasszikus irodalommal; így 

segítséget nyújthatnak abban, hogy ezen a „kerülő úton” a tanulók eljussanak a klasszikus iro-

dalom élményszerű befogadásához is. 

A magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyamra vonatkozó kerettantervének szerkezete a követ-

kező: először a magyar nyelv 5-6. évfolyamra vonatkozó tematikai egységeit közöljük, utána 

következnek az 5-6. évfolyam irodalomra vonatkozó tematikai egységei. A két évfolyamra vo-

natkozó elvárt eredmények magyar nyelv és irodalomból egy közös táblázatban következnek. 

A 7-8. évfolyam hasonló szerkezetben követi az első két évfolyamot. 

 

5-6. évfolyam 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével szükséges az olvasás megszerettetése a külön-

böző életkorú tanulókkal; az olvasás, mint örömforrás bemutatása, illetve az irodalom világába 

való bevezetés. Az olvasóvá nevelés fontos lépés a többi tantárgy, valamint a későbbi tanulmá-

nyok folytatása érdekében. A felnőtt korú és életmódú tanulók képzésében fontos szerepet ját-

szik az önművelés. Az erre való felkészítésben kulcsszerepe van annak, hogy milyen viszonyt 

sikerül kialakítani a könyvek világa és a tanulók között. 

Az irodalmi anyag feldolgozása, a művek elemzése különböző szintű lehet. Fő feladat, hogy az 

olvasmányok megtárgyalása folyamán érzelmi élmény alakuljon ki a tanulóban, illetve a mű 

legfontosabb gondolatait megértse. Ezekkel kapcsolatban önálló véleményt tudjon kialakítani, 

illetve más, fel nem dolgozott irodalmi művekben is képes legyen az irodalmi fogalmak, esz-

közök ismeretében a művek értékeit, tartalmait megérteni. 

A művek segítségével a tanulók képet alkothatnak mindhárom műnemben a magyar irodalom 

legjelesebb képviselőiről. Képesek lesznek az olvasott művek alapján a legalapvetőbb irodalmi 

fogalmak között eligazodni, a szövegek elemzése során a megértés, a befogadás után önálló 

ítéletet alkotni. Fontos cél, hogy a későbbiekben önálló olvasmányválasztásaikban az igénye-

sebb irodalmi alkotások felé forduljon figyelmük, és képesek legyenek a személyes vélemény 

megfogalmazására. 

A magyar nyelv tantárgy esetében kiemelkedően fontos követelmény a szövegértés és a szö-

vegalkotás képességeinek fejlesztése. Ezt alapozza meg az értő és megfelelő tempójú hangos 

és néma olvasás. Folyamatosan szükséges az aktív és a passzív szókincs fejlesztése. Mindezek 
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a készségek és képességek a tanulási képesség és az önkifejezés fejlődését segítik elő, valamint 

közrejátszanak abban, hogy a tanulók az ismeretszerzés különböző formái között eligazodja-

nak, további tanulmányaikban sikeresen használhassák ezeket. 

Az 5-6. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is meg tudnak 

ismerni. Beszédkészség szempontjából az 5-6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen 

képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyar órán és azon kívül is alkal-

mazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Olvasás szempontjából legyen képes érzé-

kelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes az olvasottakról néhány mondatos véle-

mény szóbeli és írásbeli megfogalmazására. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövi-

debb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási ké-

pesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására, különböző té-

májú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából szükséges 

a globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás. Iroda-

lomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány sajá-

tosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és a hangulat 

változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a 

tantervben előírt fogalmakat. Erkölcsi ítélőképességének fejlődése szempontjából megismerke-

dik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények 

tiszteletben tartásának fontosságával. 

 

Anyanyelv, kommunikáció 

Éves óraszám 5. évfolyam esti: 36 levelező: 36 

Heti óraszám 5. évfolyam esti: 1 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Javaslat Bemeneti és kimeneti mérés 5. évfolyamon 

 

 

Tematikai egység 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

E: 10 óra 

L: 10 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megér-

tése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommuniká-

ciós partner szóbeli közlésének megértése. 

Az alapvető kommunikációs kapcsolat felvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, ké-

rés. A hallás utáni értés fejlesztése. A kommunikációs helyzetnek 

megfelelő hangképzés, hangsúlyozás, tempó- és szünettartás kiala-

kulásának segítése pl. beszédgyakorlatokkal, kommunikációs játé-

kokkal. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommu-

nikációs célt közvetítő beszéd alkotására. A kifejező kommuniká-

ció, a megfelelő szókincs alkalmazása személyes beszámolóban, 

történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A társas viselkedés 

szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a 

konfliktusok kezelése képességének fejlesztése. 

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

lásának fejlesztése. A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) fel-

ismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisz-

telet erősítése. A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek 

tudatosítása, a kulturális kontextus különbségeinek megértése. 

A kommunikáció nyelvi és viselkedési szabályainak tudatosítása, 

a helyes viselkedés nyelvi és nem nyelvi normáinak elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben (kommunikációs gyakorlatok). Alkal-

mazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő szó-

kincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint a nonverbális eszközök megismerése, 

alkalmazása. A kommunikáció kulturális kontextusának megfigyelése. 

Különböző kommunikációs helyzetek létrehozása szerepjátékkal: mindennapi kommunikációs 

szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása (kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélge-

tés). A kommunikációs helyzet tér-, időviszonyai és a résztvevői szerepek (kontextus), valamint 

a beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése. A kommunikáció teljes 

folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. (A kommunikáció modelljének és elemeinek megfigyelése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat). 

 

 

Tematikai egység 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 
A szöveg információinak és gondolatainak az életkor szerint elvárható 

értelmezése és értékelése. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyama-

tos szövegeken, többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó 

kép és a szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, 

grafikonok értelmeztetése. 

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

felelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése. 

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése. 

A webes felületek nem lineáris szövegei olvasási sajátosságainak fel-

ismertetése, a nehézségek tudatosítása. 

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerési 

képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő, hangos olvasása. 

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző témájú és tí-

pusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. Az ismert szöveg feldolgozási stratégiák (átfutás, 

jóslás, előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése 

(szintézis, szelektív olvasás). 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle 

dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, online dokumentum), a korosztálynak szóló kézi-

könyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. A szövegértés folyamatának meg-

figyelése, a szöveg megértésének követése. 

A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és 

alkalmazása. Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek ti-

pológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal 

történő megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggése-

inek feltárása, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék, grafikon, diagram, infógra-

fika, szócikk, szótár, lexikon. 

 

 

Tematikai egység 

 

Írás, fogalmazás 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

 

Előzetes tudás 

Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása, az érzelmek hite-

les kifejezésének képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalma-

zása. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, ja-

vítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak 

megismerése, fejlesztése. 

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegal-

kotás támogatása. Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes 

szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kivá-

lasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. 

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció. 

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez. 

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészí-

téséhez. Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Az írott és 

nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Személyes élmé-

nyek megfogalmazása különböző szövegtípusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél. 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. Az írás nem nyelvi jeleinek (betű-

forma, nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üze-

neten túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, SMS, chat, 

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

 

 

Tematikai egység 

 

Helyesírás 

Órakeret  

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szö-

vegalkotásban, az írásbeli munkákban. 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő he-

lyesírási szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos 

önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A 

szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási 

szabályok, normák megismertetése. 

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, 

a helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár 

stb.) önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar 

nyelvi norma tudatosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Magyar helyesírási szótár és internetes szótárak használata tanári segítséggel. 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve) megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. 

A tulajdonnév értelem tükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése és 

szövegalkotási folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

 

Anyanyelv, kommunikáció 

Éves óraszám 6. évfolyam esti: 36 levelező: 36 

Heti óraszám 6 évfolyam esti: 1 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Javaslat Bemeneti és kimeneti mérés a 6. évfolyamon 

 

 

Tematikai egység 

 

A szavak szerkezete és jelentése 

Órakeret  

E: 14 óra 

L: 14 óra 

 

Előzetes tudás 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban; közmondások, szólá-

sok jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkció-

inak tapasztalati úton történő fölfedeztetése. 

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések réteg-

zettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szó-

kincsbővítés, annak megtapasztalása, hogy ugyanazt a tartalmat 

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

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos felada-

tokon keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely ta-

nult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és külön-

bözőségek fölfedeztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. Az ige és a főnév szemantikája. 

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüg-

gés megfigyelése. Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerke-

zetének, használati körének megfigyelése. A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszer-

kezetének megfigyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. Egynyelvű szótá-

rak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

lat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 

 

Tematikai egység 

 

A nyelv szerkezete 

Órakeret 

E: 18 óra 

L: 18 óra 

 

Előzetes tudás 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján tolda-

lékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott 

és beszélt szövegben. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Nyelvi tudatosság növelése figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv 

szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak 

szintjének részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának 

tudatosítása (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus). 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismerte-

tése. Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alak-

tani viselkedésének megfigyeltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A hangok, a szó-

elemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. A beszédhangok hasonlóságainak és kü-

lönbségeinek felfedezése, a képzési módok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: 

– magánhangzók, mássalhangzók; 

– magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

– mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük a kiejtés-

ben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, 

teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés. A saját nyelvváltozatból ismert 

hangok eltérései a standard változattól. A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjel-

lemzőbb csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkal-

mazásuk a kommunikációban. A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigye-

lése, főbb jellemzőinek megnevezése. Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szöveg-

alkotásban. Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, irányultságának 

kifejezésében. A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete. A név-

mások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalkotásban. A tanult alap-

szófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorlatok. A magyar nyelv szer-

kezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani, szótani szerkezetével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részle-

ges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés; alapszófaj (ige, főnév, mellék-

név, számnév, határozószó, névmás, igenév). 
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Magyar irodalom 

Éves óraszám 5. évfolyam esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám 5 évfolyam esti: 2 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

Népköltészet, népdalok, népmesék kortárs dalszövegek 
Órakeret 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

 

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

merete, néhány népdal szövegének és dallamának ismerete. 

Kortárs könnyűzenei (irodalmi igényű) szövegek. 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom és a művészetek, mint érték és élményforrás felfede-

zése. Az irodalom fogalmának összekapcsolása a hétköznapokban 

már megismert határterületi műfajokkal (krimi, képregény, sci-fi, 

dalszövegek). A fikció és valóság megkülönböztetése, a fikció, mint 

irodalmi eszköz. Mesék történetének, jellemző motívumainak, 

nyelvi fordulatainak, típusainak azonosítása, értelmezése. A magyar 

népmesekincs felfedeztetése az életkor figyelembevételével. 

A mese, mint élményfeldolgozó kulturális eljárás eszközén keresztül 

az „megküzdés”, a konfliktusok kezelése, a társas kapcsolatokra való 

nyitottság és más erkölcsi értékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

magatartásminták felfedeztetése. A népdalszövegek néhány jellegze-

tes, visszatérő motívuma felismerésének segítése a popdalok szöve-

geinek szerkezeti hasonlósága. 

A magyar népdalkincs felfedeztetése által a nemzeti identitás erősí-

tése. A népdal közösségi szerepének tudatosítása. A lírai művekben 

kifejeződő élmény befogadásának előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Három-négy magyar népmese, művek a népköltészetből, néhány műmese a világirodalomból és 

a magyar irodalomból, beleértve a kortárs mesét is (Lázár Ervin, Tandori Dezső, Csukás 

István). Különféle mesetípusok, pl. állatmesék, tündérmesék, varázsmesék, tréfás mesék. Tipikus 

férfi- és nőalakok és jellemző tulajdonságaik a népmesékben. A mesék műfaji sajátosságai. Ma-

gyar mesehősök. 

Népdalok jellemzői. Népdalok kortárs zenei feldolgozása (pl. Csík Zenekar). Népzene, világzene. 

Megzenésített versek. 

Kortárs dalszövegek jellemzői (pl. Republic, Quimby). A beszélő szándékának esetleges hason-

lóságai. A mesék csoportosítása, tipizálása, a mesetípusokhoz példaszövegek rendelése. Különb-

ségtétel a népmese és a műmese között. Különbségtétel mese és valóság között. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népdal, népmese, műmese, folklór, dalszöveg. 
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Tematikai egység 

 

Monda, rege, ballada 

Órakeret 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A régióhoz kötődő eredetmondák. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

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

nyok, nemzeti kultúra és öntudat, hazaszeretet fogalmainak megértése, 

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

nemzetek megfogalmazzák önmaguk számára hagyományaik egy-egy 

részletét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Két-három magyar történeti monda, köztük népmonda, egy népballada és műballadaként A 

walesi bárdok és még egy Arany-ballada. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Arany János: 

Rege a csodaszarvasról. Válogatás a görög, a római és a magyar mondavilágból (pl. Dai-

dalosz és Ikarosz; Mucius Scaevola, Horatius Cocles; A fehér ló mondája, Lehel kürtje, Má-

tyás királyról és Kinizsi Pálról szóló mondák). A mesék és mondák realitásának, fantaszti-

kumának, cselekményalakításának, helyszíneinek, szereplőinek összevetése a hatás és az el-

beszélésmód szempontjából. A mondákban szereplő, hasonló motívumok megfigyelése és 

összevetése. Az érvek csoportosítása és szembeállítása. A témával adekvát területekről in-

dokok, magyarázatok, bizonyítékok keresése. Arany János egy balladájának és egy népbal-

lada részletének szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monda, rege, ballada, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, ha-

zaszeretet. 

 

 

Tematikai egység 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Órakeret 

E: 14 óra 

L: 7 óra 

 

Előzetes tudás 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbe-

széd, leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés. Petőfi néhány lírai 

alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti dal). 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában a tanuló 

felismer epikai jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti 

a művet (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, 

megérti és képes jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű po-

étikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogal-

mazási képessége különböző közlésformájú önálló gyakorlatok ré-

vén fejlődik. Képessé válik élménye, véleménye megosztására, ma-

gatartásformák megítélésére, azonosulásra erkölcsi értékekkel (pl. 

hűség, bátorság); memoriterek előadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A János vitéz cselekménye, szerkezete. 

A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) népies elbeszélő költemény/verses mese. Kuko-

rica Jancsi útja, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés). 

A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai eszköz meg-

ismerése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, párhu-

zam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés). Verselési elemzések, ritmizálási gyakor-

latok. A jellemek elemzése, az önismeret fejlesztése. Beszélgetések során annak belátása, 

hogy a János vitézzel megesett és mesébe ágyazott történetelemek hogyan jelentkeznek a 

hétköznapi életben (kiállás a szerelemért, ellenállás a csábításnak, hűség, megbízhatóság, 

becsület, erkölcsi döntések). A tanuló megismeri az epikai műnem jellegét (tér, idő, cse-

lekmény, szereplő, elbeszélő), jellemzi a mű szereplőit, megismeri a kapcsolódó elméleti 

fogalmakat (pl. verses epika; elbeszélő költemény), megkezdi az ismerkedést a poétikai 

eszközökkel a szóképek, alakzatok felismerése, megnevezése ettől kezdve folyamatos fel-

adat; képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására (különféle közlésformák; néző-

pontváltás stb.); képes saját véleményének megfogalmazására; képes memoriterek előadá-

sára (szövegrészletek a műből). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, 

párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező tizenkettes sor-

fajta, páros rím. 

 

 

Tematikai egység 

 

Arany János: Toldi 

Órakeret 

E: 14 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, elbeszélő költemény. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

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

dések megvitatásával (pl. bűn-bűnhődés-elégtétel, megküzdés a ne-

hézségekkel, hősiesség, bátorság, becsület). A szöveg közeli olvasás, 

a szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és idővi-

szonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások értelme-

zése; lélekábrázolás). A szókincs és az esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás a Toldiban. Toldi Miklós helyzete, tettei, 

magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, konfliktusai (elemzés). Arany lélekábrázo-

lása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás). A történetmondás eszközei szerkezeti, előadás 

módbeli, nyelvi sajátosságok. A már tanult fogalmak alkalmazása és jelentésük értelmezése 

(ütemhangsúlyos verselés, bonyodalom stb.). A Toldi-család viszonyairól beszélgetve saját 

dilemmák megfogalmazása. Emberi élethelyzetek felidézése és elemzése a Toldi jelenetei 

kapcsán, pl. társadalmi különbségek („Hé, paraszt…”), kiszakadás a családból (Miklós eltá-

vozik), hit és hitetlenség (23-24. ének), képmutatás (György a király előtt) stb. A történetben 

megragadható téma, tematika, motívum megnevezése, fogalmi körülírása. A műben temati-

zált és fogalmilag megragadott életkérdés, dilemma, helyzet összevetése mindennapi tapasz-

talatokkal, más emberekre vonatkozó megfigyelésekkel. A beszélő és az elbeszélő szerepének 

elkülönítése. A cselekmény kisebb-nagyobb részeiről, illetve egészéről áttekintő összefogla-

lás, a jelenetek fontosságának, jelentőségük mibenlétének megvilágítása szóbeli és írásbeli 

megfogalmazásokban; a szereplők megnevezése, megfigyelése, jellemzése. A Toldi megha-

tározott részletének szöveghű felidézése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mottó, beszélő, elbeszélő, próbatétel, előhang, expozíció, kaland, allegória, 

epizód, késleltetés, körülírás, páros rím, hangsúly, tiszta rím és asszonánc, fe-

lező tizenkettes. 

 

 

Tematikai egység 

 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Órakeret 

E: 18 óra 

L: 9 óra 

 

Előzetes tudás 

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények. 

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplők; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet, 

hűség, helytállás), az emberi magatartások megítélése és értékelése. 

A házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségei-

nek felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befoga-

dására, értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. mo-

tívumok azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szö-

vegalkotási gyakorlatokkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet; a szerep-

lők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok. Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolás-

mód. Bornemissza Gergely életútja. A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, sze-

relem, árulás stb.) és motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű). A Gárdonyi-mű és más történelmi 

regények hőseinek párhuzamos jellemzése és szembeállítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum, jellem, jel-

lemvonás, jellemzés. 

 

Magyar irodalom 

Éves óraszám 6. évfolyam esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám 6 évfolyam esti: 2 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Órakeret 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. 

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplők; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

37 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erköl-

csi értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfel-

dolgozás támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség to-

vábbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbe-

szélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás. Dramatikus játék 

előadása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet, szerep-

lők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűség-árulás). 

A beilleszkedés és a csoportba tartozás nehézségei. 

Próbatétel kalandok, hősök, hősies magatartásformák (összevetés a Gárdonyi-regény alakjaival.) 

Szövegalkotási feladatok megoldása (szóban/írásban), pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés 

nézőpontváltással, kreatív írás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbe-

szélői nézőpont, karakter, jellem, személyiség. 

 

 

Tematikai egység 

A szűkebb természeti környezet, a családi kapcsolatok 

és a teremtés, eredet, hagyomány motívuma 

Órakeret 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

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

művek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

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

mának megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Petőfi Sándor Az Alföld, a Tisza című versei, valamint néhány családi témájú verse; Arany 

János: Családi kör; Juhász Gyula: Este az Alföldön; Tóth Árpád: Körúti hajnal, Radnóti Mik-

lós: Nem tudhatom… című művek megismerése, értelmezése, a művekben előforduló költői 

eszközök megismerése. Ezen túl több más, a témához kapcsolódó különböző korokból szár-

mazó mű, beleértve a régióhoz, a lakóhelyhez kötődő irodalmi emlékeket is. 

A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A mitológiai és bibliai történetektől (pl. Daidalosz és Ikarosz; Gilgames és Enkidu; Jákob és 

Ézsau) a kortárs irodalomig, magyar és világirodalmi szemelvényekkel. 

Kisepikai (pl. Kosztolányi, Karinthy művei) és nagyepikai (teljes művek és részletek, pl. Mark 

Twain, Jules Verne), valamint lírai alkotásokban található motívumok. 

A tematikába tartozó néhány jellegzetes motívum megkeresése, kigyűjtése, azonosítása, ezek 
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előfordulásainak ismételt összevetése. Egy-egy motívum ismétlődéséről, variálódásáról egyre 

önállóbb vázlatkészítés, és saját vázlat alapján felkészülés. 

A beszélgetésekben vélemény megfogalmazása saját szavakkal a témába tartozó emberi hitek, 

kötődések jelentőségéről. Törekvés a toleráns fogalmazásra és a civilizált érvelésre a vitapart-

nerekkel szemben. A nemzedékek együttélésének motívumai kapcsán részvétel a családi élet-

tel kapcsolatos beszélgetésekben (családi kapcsolatok, szerepek, munkamegosztás). 

Petőfi: Az Alföld és Nemzeti dal című műveinek szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mítosz, életkép, idill, tájleírás, hagyomány, irodalmi emlékhely, útleírás, 

téma, motívum, tájleíró költemény, Biblia, mitológiai történet. 

 

 

Tematikai egység 

 

Képek és formák a költészetben 

Órakeret 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás Különféle műfajú lírai művek korábbi olvasmányokból. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai formanyelv sokféleségének megismerése, képiség, zeneiség, 

szerkezet eszközeinek felismerése. Lírai alkotások elemzése, érzel-

mek árnyalt kifejezése, az empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Lírai alkotások elemzése különböző korokból, beleértve a régi magyar irodalmat, nevezetesen 

Csokonai: A Reményhez, Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, továbbá néhány lírai mű más 

korokból (például: Balassi Bálint lírai művei). 

Szemelvények a 2021. század magyar költészetéből is (a kortársak közül például Lackfi János, 

Kukorelly Endre, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel). Értő és élményszerű olvasás. 

A lírai formanyelv sokféleségének bemutatása példákon keresztül, írásbeli és szóbeli ismer-

tetésekben pedig egyre gyakorlottabb rámutatás a képiség, a zeneiség, a szerkezet változataira, 

eltéréseire és hasonlóságaira. Az irodalmi művekben megjelenített érzelmek, motívumok 

visszaadása mind többször saját szavakkal, mégis szakszerűen használva a kulcsfogalmakat. 

A művek megismerése, megértése során különböző olvasási stratégiák alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység 
Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli szövegműfajai-

nak jellemzői 

Órakeret 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, elbeszélő szerkezet. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A különböző szövegműfajok jellemzőinek elkülönítése. A különféle 

szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban főbb típusaik alkalmazása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az 6. évfolyamon megismert, különböző műnemű művek feldolgozása kapcsán: a jellemzés 

tartalmi és formai követelményei, az elbeszélés, a leírás sajátosságai, az egyszerűbb dialogi-

kus formák, dramatikus népszokások tipikus jegyei. Műnemek, főbb műfajok. A tematikai 

egységben szereplő szövegműfajok megkülönböztetése, és ilyenek alkotása is. A különféle 

irodalmi művekben olvasottak önálló reprodukálása elbeszélésben, leírásban, jellemzésben. 

A szövegműfajok különbségeinek érzékelése, és megnyilatkozásokban számadás ezekről a 

különbségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műnem, líra, epika, dráma, elbeszélés, leírás, párbeszéd, jellemzés. 

 

 

Tematikai egység 

 

Fogalomhasználat 

Órakeret 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok (nem tudatos foga-

lomhasználat). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A 6. évfolyam tematikai egységeihez kapcsolódva fogalmak megér-

tése és aktív használata a különböző művekről való szóbeli és írásos 

megnyilatkozásokban. Az absztrakciós képesség, a fogalmi gondol-

kodás fejlesztése. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes 

tematikai egységek között.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Elbeszélő és lírai művek, amelyekkel kapcsolatban a fogalmak felmerülnek. Igényes és az értel-

mezést segítő fogalomhasználat. A művekről beszélve, beszélgetve a fogalmak értő használata. 

A fogalomhasználatot segítő szótár- és lexikonhasználat. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, mese, ritmus, rím, ütem, ütemhangsúlyos verselés, zeneiség; cselekmény, 

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

megszemélyesítés, metafora; elbeszélés, regény; epikai mű szerkezete (kiindu-

lási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, szereplő, mellékszereplő, főhős); al-

legória, időmértékes verselés, versláb; konfliktus, epizód, motívum, történet-

mondás; nézőpont, cselekményszál; alliteráció, metonímia; rímelhelyezkedés, 

jelentés (szó szerinti és metaforikus). A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a 

helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő 

nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek 

megértésére, összefoglalására, továbbadására. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészí-

tési módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes mű-

fajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöve-

get alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Az írott 

és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek átfogó megér-

tése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és 

újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

40 

önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módsze-

reinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeret-

terjesztő források). Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfi-

gyelésével képes saját módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira 

megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. 

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

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

lemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. A 

megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szó-

kincsében is alkalmazni. A tanuló meg tud nevezni három mesetípust 

példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével három nép-

dalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja 

fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja külö-

níteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szöveg-

ről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsú-

lyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes 

egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Mik-

lós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és 

meg tudja világítani öt-hat mondatban az Egri csillagok történelmi hát-

terét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegek-

ben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány 

hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri 

csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és me-

lyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, 

megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Képes az általa jól is-

mert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. 

Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és 

metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adni a következő fo-

galmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, rit-

mus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szö-

veghű felidézésére. Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyo-

mán képes azonosítani erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes meg-

fogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 
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7-8. évfolyam 

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

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, haté-

konyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés 

az interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkeze-

tének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. Az olvasás és 

írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több a tanulók számára, mint technikai gya-

korlat vagy egyszerű kódoló-dekódoló eljárás. 

Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel 

megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és életünkbe építése a 

mi dolgunk. Ennek megfelelően 7-8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni: a 7-8. 

évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő 

szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkal-

mazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszéd-

társsal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem 

különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. Tanulási képesség szempontjából 

már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az önálló vázlatkészítés kü-

lönféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-sti-

lisztikai elemzésre is képes, továbbá képes a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítá-

sára. Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfo-

galmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik 

a drámával, a befogadó, a hatás, a beszédhelyzet foghalmával, a jellemzés módjaival és a tan-

tervben előírt további fogalmakkal. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közös-

ségi, családi, egyéni beágyazottságát. Megismeri a média működésének, társadalmi hatásainak 

alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és -elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

Anyanyelv, kommunikáció 

Éves óraszám 7. évfolyam esti: 36 levelező: 18 

Heti óraszám 7. évfolyam esti: 1 levelező: 0,5 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

 Bementi és kimeneti mérés 7. évfolyamon 

 

 

Tematikai egység Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 
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Előzetes tudás 

Beszédhelyzet felismerése, azonosítása; nem nyelvi kifejezőeszközök 

használata. A kommunikáció folyamatának megértése, különféle be-

szédhelyzetekben való részvétel formái. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompeten-

ciák fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelvei-

nek tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése. 

A tanulók életében megjelenő különféle közéleti és kisközösségi 

beszédhelyzetek (iskolai, munkahely, család stb.) sémái, a helyzet-

nek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajátos-

ságainak tudatosítása. A tömegkommunikáció formáinak, céljának, 

működési módjainak és hatásának, valamint néhány gyakoribb mű-

fajának megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A különféle mindennapi megnyilatkozásokban való jártásság, a nyelvi és a nem verbális 

jelek beszédhelyzetnek megfelelő használata. A különféle mindennapi megnyilatkozások, 

valamint a tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját álláspont elő-

adása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) hely-

zetekben. A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszó-

lalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a kommuni-

kációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

A tömegkommunikáció működésének, jellegzetességeinek megfigyelése, megértése, a ma-

nipulációs technikák megfigyelése. 

Munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, bemutatkozás stb.). 

A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő beszédhelyzetekben való 

jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, bíróság stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, kösz-

öntő, ünnepi beszéd. Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, 

bulvármédia, reklám, manipuláció. Sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

Tematikai egység 

 

Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

 

Előzetes tudás 

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

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

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Szöveg feldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási for-

mák (intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes infor-

mációforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából 

(forráskritika, forrásellenőrzés). 

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felisme-

rése képességének fejlesztése. 

A webes felületek nem lineáris szövegei olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A megismert szöveg feldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olvasási formák meg-

ismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szöveg feldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) használata 

elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken. 

Az olvasott szöveg tartalma és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek felfedése, ér-

telmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése. A különböző forrásból 

származó információk megadott szempontok szerint való összehasonlítása, kritikai következ-

tetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. Elektronikus és nyomtatott szó-

tárhasználat. 

Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, állás-

hirdetés.) A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott dokumentumok, 

nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

dolgozás, fordítóprogram, kétnyelvű szótár. 

 

 

Tematikai egység 

 

Írás, fogalmazás 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. 

adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus esz-

közeinek és forrásainak felhasználásával. A tanult műfajokban tör-

ténő önálló szövegalkotás. A fogalmazás folyamatközpontúságá-

nak alkalmazása. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

44 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képes-

sége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák isme-

rete, alkalmazása stb. Jegyzetelési technikák, formák elsajátítta-

tása, a célnak megfelelő kiválasztása, alkalmazása tanári segítség-

gel. A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása. A nyil-

vános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, követ-

kezményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs céloknak megfelelő szövegek írása. 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimáli-

sabb egyéni forma kialakítására. Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbe-

szélés, jellemzés, vélemény. Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az 

online felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). Az interneten való 

kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi oldalak, chat, regisztráció. A munkahelyek 

által igényelt dokumentumtípusok elkészítése (önéletrajz, motivációs levél). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység 

 

Helyesírás 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

 

Előzetes tudás 

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

mány elve, egyszerűsítés elve) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelem tükröztető szerepének értelmezése. 

Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mon-

dat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásá-

nak, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megis-

mertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A helyesírás értelem tükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. 

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

Összetett szavak helyesírása alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

latjel). Egyenes, szabad függő, függő idézet. 
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Anyanyelv, kommunikáció 

Éves óraszám 8. évfolyam esti: 36 levelező: 18 

Heti óraszám 8. évfolyam esti: 1 levelező: 0,5 

 

 

Tematikai egység 

 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

E: 32 óra 

L: 16 óra 

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

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

melléknévi, határozószói igenév. 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a beszélt és 

írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban. 

A mondatszó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszkö-

zök tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező ereje. 

A mondat modalitása. Mondattá alakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs 

szándéknak megfelelően szóban és írásban. 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó vonzatok jel-

lemzőinek tanulmányozása. 

Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok. Szóösszetétel, alap-

szó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

vített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

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

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

 

 

Tematikai egység 

 

A nyelv állandósága és változása 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

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

dalmi szövegek régies nyelvhasználata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése (fő-

képpen a szókincsbeli eltérések). 

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változá-

sának megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövege-

ken 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai szövegeken. 

A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken 

és irodalmi példákon (nyelvemlékeink). Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvvál-

tozatok néhány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése. A Magyarországon élő nemzetiségek 

nyelve, nyelvhasználata. A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összeha-

sonlítása. A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, nyelvjárás, nyelvemlék. 

 

Magyar irodalom 

Éves óraszám 7. évfolyam esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám 7. évfolyam esti: 2 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

Klasszikus és kortárs lírai alkotások 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Műnemek: líra, dráma, epika. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi kér-

dések megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére. 

A tematikai egység feldolgozása során fejlődik a formaérzék, a szó-

kincs mellett az érzelmek kifejezésének képessége, valamint a má-

sok helyzetébe történő beleélés, az empátia. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különféle témájú lírai alkotások a klasszikus és kortárs lírából, a magyar és a világirodalom-

ból. (Választható például Arany János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti 

Miklós, Weöres Sándor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Határ Győző, Szilágyi Domokos). 

Megismert klasszikus lírai művek összevetése kortárs alkotásokkal. A lírai formanyelv (szer-

kezeti változatok, szókincs, a képiség eszközei) elemeinek megismerése, a művek elemzése 

során a fogalmak használata. Annak belátása, hogy az irodalmi formanyelv is változik, és a 

kortárs művek besorolása a kánonba nehéz és problematikus. Annak beláttatása, hogy a lírai 

művekbe is vegyülhet időnként epikus jelleg, szerepjáték, helyzetdal esetén vegyülhet bele 

imitált jelleg, drámai monológ esetén pedig drámaiság. Egy József Attila-mű és egy Radnóti-

mű szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lírai kifejezésmód, történelmi motívum, kánon, kortárs irodalom, szókincs, 

képiség. 
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Tematikai egység 

 

Lírai műfajok 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Korábban tanult lírai és átmeneti műfajok: dal, ballada. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Lírai műfajok egyszerű meghatározása, a meghatározás 

elemeinek szövegpéldákkal történő illusztrálása, a köny-

nyebben besorolható olvasott művek műfaji azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző korok lírai alkotásainak felidézése. Műfajok megnevezése: dal, elégia, óda, himnusz, 

epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica. Jellemzőik összefoglalása. 

Műfaji jellemzők elsajátítása: a dal egyszerű, egynemű érzéseket kifejező, énekelhető vers; az 

elégia értékhiányos állapotot és szomorú belenyugvást tükröző költemény; az óda emelkedett 

hangvételű, ünnepélyes, gondolati elemet is tartalmazó vers; továbbá, hogy a himnusz ezen 

belül istenséget szólít meg, általában kérés, indoklás formájában; az epigramma rövid, csatta-

nós költemény; a helyzetdal a szerepjáték egy neme; a költői levél létező és megnevezett sze-

mélyhez szól; az ars poetica költői hitvallás. Műfajok változásainak (koronként, szerzőnként) 

felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység 

 

A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés 

Órakeret 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). 

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés. Cselekmény, idő, 

helyszínek, fordulat, szereplők; szerkezet; elbeszélés, párbeszéd, le-

írás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

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

megkülönböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, an-

nak átlátása, hogy miért játszhat gyakran szerepet az anekdota a novel-

lairodalomban. Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, 

szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erköl-

csi választások értelmezésének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Anekdotikus történetek, kisepikai alkotások a magyar és a világirodalom különböző korszakai-

ból, különös tekintettel Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán és más magyar elbeszélők novel-

láira. Néhány novella és elbeszélés feldolgozása, értelmezése. Mind pontosabb ismeretek szer-

zése arról, hogyan illeszkedik az epika és a kispróza tágabb körébe az elbeszélés és a novella. 

Olvasmányok összevetésével a novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a két műfaj meg-

különböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, megértése, annak átlátása, miért 

gyakori az anekdota a novellairodalomban. Az idő- és térviszonyok felismerése, megnevezése, 

az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés érzékelése; az elbeszélői nézőpont, beszéd-

helyzet felismerése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

Tematikai egység 

 

Kortárs novellák 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Kisepikai műfajok. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) kap-

csolható fejlesztési feladatok 

A klasszikus és a mai kisepika kifejezésformái eltéréseinek meg-

figyeltetése. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Korábban megismert klasszikus kisepikai művek összevetése kortárs alkotásokkal, pl. Háy Já-

nos: A kéz, Békés Pál: Ottília, Az ólomkatona, Lázár Ervin: A csomag, A tolvaj. 

A szókincs, stílus, mondatszerkezet eltéréseinek megfigyelése, megnevezése. 

A tematika jellegzetes eltéréseinek elemzése. 

A hangulat, hangnem, világkép eltéréseinek megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töredékesség, torzó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A regény változatai 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás 
Konfliktus, kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, sze-

replő, mellékszereplő, főhős. 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olva-

sás elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomol-

vasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. 

 Nagyepikai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, 

elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés érzé-

keltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító szöveg-

értelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján műfaji, 

poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések megfogalmazásának 

képessége. Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányvá-

lasztás indoklása, olvasmányok ajánlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban, Jókai Mór, Mikszáth 

Kálmán és mások műveiben. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője. 

A kőszívű ember fiaiban szereplő apa- és anyafigura, a testvérek kapcsolata, konfliktusa. 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, anekdotikusság. A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). Elemzések, értelmezések és kreatív írások. 

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl. Jules Verne, Mark Twain, Dickens és mások műveiből; 

a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalomból műbemutatások, értelme-

zések, ajánlások (a házi olvasmányok megközelítési szempontjainak alkalmazása, önálló állás-

foglalással). 

Az olvasott művek műfaji jegyeinek, felépítésének, elbeszélésmódjának megfigyelése, a szerep-

lők azonosítása, jellemzése, kapcsolatrendszerük elemzése; a konfliktusok mibenlétének feltá-

rása. Beszélgetések, szerepjátékok a történetek határhelyzeteiről és a szereplők döntési kénysze-

reiről. Szóbeli, írásos beszámolók, elemzések az olvasott művekről, a cselekményt alkotó ele-

mekről, helyszínekről és időkezelésről, a szereplők viszonyairól, érzelmeikről, konfliktusaikról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Regény, regénytér, regényidő, regényszerkezet, nagyepika, szerkezet, idővi-

szony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreuta-

lás, magatartásforma. 

 

 

Tematikai egység 

 

Művek a reformkor irodalmából 

Órakeret 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 
Petőfi Sándor több műve, Arany János több műve, Vörösmarty Mihály: 

Szép Ilonka. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti jelképpé vált alapművek megismerése (Kölcsey: 

Himnusz; Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal stb.). Annak föl-

fedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a re-

formkorban. 

Rendszerezett ismeretek megszerzése a reformkori irodalmi élet 

főbb szereplőiről, fórumairól, a korszak kiemelkedő jelentőségé-

nek megértetése. Ismerkedés a romantikával, a romantikus stílus-

jegyek azonosítása, korstílusok és művek összefüggései. A korszak 

irodalmi életének megismerése, romantika és népiesség, romantika 

és reformkor összefüggéseinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Olvasmányok a reformkor irodalmából, különös tekintettel Kölcsey Ferenc: Himnusz, Parainesis 

(egy részlet), Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén, és Vörösmarty Mihály: Szózat című 

művére. Legalább 3 további alkotás, például István öcsémhez, Reszket a bokor, mert…, Egy gon-

dolat bánt engemet. Egy korstílus a romantika. Egy-két szemelvény a korszak jellemző alapve-

téseiről, törekvéseiről (pl. szabadság az irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség, töredé-

kesség; romantika és népiesség). 
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Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése. 

A Himnusz és a Szózat utalásainak értelmezése közös és önálló munkában egyaránt, rámutatás 

kompozíciós elemeikre, szövegük rögzítése memoriterként. 

Ismertetés a tanult Petőfi-művek tematikai és műfaji különbségeiről, életrajzi és történelmi be-

ágyazottságukról. 

Kölcsey Husztjának, Himnuszának, Vörösmarty Szózatának szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, variáció, kontraszt, ellentétes párhuzam, romantikus képalkotás. 

 

 

Tematikai egység 

 

Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 

Órakeret 

E: 26 óra 

L: 13 óra 

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

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

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

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

Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti iroda-

lom a Nyugat folyóirat működése által. A Nyugat korszakában 

született művek közötti hasonlóságok és az egyedi vonások felis-

merése. A koreszmék, életérzések hatásainak megismerése a mű-

alkotásokban. Különösen a korszak epikus művei adnak alkalmat 

erkölcsi kérdések megvitatására, magatartásformák és cselekedet-

motivációk megfigyelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szépirodalmi alkotások a Nyugat három nemzedékének korából. Ady Endre: Párisban járt az 

Ősz, és még két verse; József Attila: A Dunánál; Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy részlet); 

Kosztolányi Dezső két novellája és két lírai alkotása; Móricz Zsigmond egy novellája, Radnóti 

Mikós: Nem tudhatom… és még egy műve, Szabó Lőrinc egy műve. 

További lehetőségek: Ringató, Rejtelmek, Szeretném, ha szeretnének, Babits Mihály, Tóth Ár-

pád, Illyés Gyula, Juhász Gyula egy-két műve. 

Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió irányzatainak stílus- és formajegyei. 

Szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzése, az összefüggések felis-

merése és értelmezése. Művek tematikájának, meghatározó motívumainak azonosítása, alapvető 

lírai műfajok sajátosságainak felismerése. Kompozíciók, képek, alakzatok elemzése. 

Egy Ady- és egy Kosztolányi-mű szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat, impresszionizmus, szim-

bolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett költői kép. 
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Magyar irodalom 

Éves óraszám 8. évfolyam esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám 8. évfolyam esti: 2 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

Egy drámai mű feldolgozása 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

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

konfliktus, bonyodalom, tetőpont. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, 

érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése. 

A színház és dráma világának, eszközrendszerének megismerése. 

Az érzelmek kifejezése, a társas viselkedés különböző jellemzőinek 

megfigyelése, az empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legalább egy dráma (vígjáték, színmű) feldolgozása, lehetőség szerint megtekintése; a szöveg 

és az előadás összehasonlítása. Drámajáték az irodalomórán. 

Különböző szereplő- és embertípusok megjelenítése közös játékokban, pl. a tartás- és járás-

mód, gesztusok, mimika megfigyelését követően. Improvizáció a megismert drámai konven-

ciók és a színházi formanyelv elemeinek alkalmazásával. 

A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése. A monológ és a dialógus 

szerepének megkülönböztetése, a drámában, drámajátékban szöveg és a mozgás kapcsolatá-

nak, a szándék és a feszültség jelentőségének felismerése. Egy drámarészlet szöveghű felidé-

zése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, komédia, komi-

kum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, szerep, szereplők kap-

csolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia. 

 

 

Tematikai egység 

 

Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott kortárs művek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Egy-egy irodalmi mű értelmezésekor a különböző olvasatok felis-

merése. Az irodalmi művek fogadtatásával, jelentőségével kapcso-

latos eltérések belátása. A kánon lényegének és jelentőségének meg-

értése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Olvasmányok a 2021. századi irodalomból. Egy Örkény-novella, két Weöres-mű, két-három 

kortárs magyar szépprózai mű, öt közelmúltbeli és kortárs magyar lírai mű (például Zelk Zol-

tán: Hajnali vendég, Áprily Lajos: Királyasszony kertje, Baka István: Vezeklés; Lackfi János: 

Lavina-dal, Kukorelly Endre: Kert). 

Olvasmányélmények és a közös tanulási tevékenységek nyomán egyre fejlődő képesség a ho-

mályos értelmű, a célzás és az elhallgatás eszközeivel élő mai műalkotások feldolgozására és 

befogadására is. Különféle olvasói attitűdök azonosítása; olvasatok, vélemények összevetése. 

A befogadás tapasztalatai, a téma, az írói látásmód és álláspont tudatosítása. 

Egy Weöres Sándor-mű és két kortárs szerző egy-egy művének szöveghű felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás. 

 

 

Tematikai egység 

 

Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás 
Korábban olvasott művek különböző irodalomtörténeti korszakokból. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Az irodalomtörténeti megközelítésmód megértése, esetenkénti alkal-

mazása. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Felidézett, a reneszánszhoz sorolható művek az 5-6. évfolyam anyagából, felidézett, a romantika, 

illetve a modernség korához sorolható művek a 7-8. évfolyam anyagából. Néhány mondatos is-

meretkör a barokkról, klasszicizmusról, realizmusról, posztmodernről. Korszakok időbeli körül-

határolása évszázad-pontossággal. Három-három stílusjellegzetesség megnevezése leegyszerű-

sítő, absztrahált formában. Térben-időben tájékozódva a magyar és a világirodalom néhány al-

kotásának csoportosítása. Annak észrevétele, hogy az egyes korokhoz időnként jellegzetes mó-

don kötődik egy vagy több kifejezésmód, stílus. 

Ismeretek szerzése arról, hogy az irodalmi tendenciák időnként szorosan összefüggnek más mű-

vészeti ágak tendenciáival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, modernség, poszt-

modern, irodalomtörténet, korstílus, stílusirányzat. 

 

 

Tematikai egység 

 

Bevezetés a műfajelméletbe 

Órakeret 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Művek a líra, az epika és a dráma köréből. 
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A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A műnemekről, műfajokról tanultak szintetizálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Felidézett, a mese, monda, elbeszélő költemény műfajába, továbbá egyszerűbb lírai műfa-

jokba sorolható művek az 5-6. évfolyam anyagából; felidézett, a lírai, drámai, illetve a kis-

epika műfajai közé sorolható művek a 7-8. évfolyam anyagából. 

Annak észrevétele, hogy a műfaj jellemzői mindig csak általában jellemzőek, és a konkrét mű 

nem feltétlenül felel meg mindenben a műfaji definíciónak. 

Annak megfigyelése, hogy vannak egymáshoz közelebb álló és erőteljesebb eltéréseket mu-

tató műfajcsoportok. 

Annak megértése a tematikai egység feldolgozása során, hogy a művek műfaji jellemzése 

egyben belső, tartalmi és formai lényegüket is jellemzi (beleértve a beszédmódot, a modali-

tást, a kommunikációs helyzetet), vagy legalábbis szoros összefüggésben áll azokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felhívó funkció, modalitás, műfaj, beszédmód. 

 

 

Tematikai egység 

 

Fogalomhasználat 

Órakeret 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok (egyes fogalmak nem 

tudatos használata). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A 8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos megnyilat-

kozásokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző munka-

formákban. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az egyes tema-

tikai egységek között.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Elbeszélő, drámai és lírai művek, amelyekkel kapcsolatban a fogalmak felmerülnek. Igényes és 

az értelmezést segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, beszélgetve értő fogalomhasználat. 

Pontos fogalomhasználatot segítő szótár- és kézikönyvhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon; 

szinesztézia, szimbólum, motívum, toposz, téma. 

 

Tematikai egység 
A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 4 óra 
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Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a tanuló a különböző médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylato-

kat. Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az 

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

cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Médiatudatosságra nevelés. Az életkornak megfelelő mozgóképi 

(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességé-

nek fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális 

írás- és olvasástudás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése, megfi-

gyelése a médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az életkor-

nak megfelelő szinten (pl. story-board, animáció, interjú alkalmazásával). 

Mozgóképi szövegeken a cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) 

megfigyelése és tudatosulása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek elemzése során 

az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmainak alkalmazása. 

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, közösségi portálra készülő 

adatlap, önportré) útján a képzelőerő, a kifejezőkészség önálló fejlesztése. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

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

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

 

 

Tematikai egység 

A média kifejezőeszközei (2) 

Az írott és az elektronikus sajtó szövegeinek rend-

szerezése, a média nyelve 

Órakeret 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

 

Előzetes tudás 

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbsé-

gek érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentumjellegének 

megfigyelése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési fel-

adatok 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

A sajtóban alkalmazott manipulatív technikák felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az írott és elektronikus sajtó műfajainak megismerése, különbségei. Az internet megjelenésének 

hatása a világra és a kommunikációra. A Gutenberg-galaxis fogalma. 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tudatosítása (tudósítás, riport, 

publicisztika, kritika). A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fo-

tóriporter) ismerete. Mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képes-

ségének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tudósítás, riport, kritika, publicisztika, Gutenberg-galaxis, internet, elektro-

nikus média, nyomtatott sajtó, bulvár, hír, vélemény, manipuláció. 

 

 

Tematikai egység 

 

A média társadalmi szerepe 

Órakeret 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. 

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejezőeszközeinek 

ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési feladatok 

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

sadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. A naiv fo-

gyasztói szemlélet átértékelése (reklám, valóságshow). Önálló 

és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesz-

tése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kriti-

kai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írásához”) és megértéséhez („ol-

vasásához”) az adott médiumra vonatkozó „nyelvismeretre” van szükség, és a tömegkommuniká-

ció médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak (írott, szimbolikus például egy képen 

látható tárgy és technikai például a kameramozgás kódokat). Annak felismerése, hogy míg a mű-

vek esetében a befogadó a szerző által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konst-

ruálja a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a fogyasztónak a közrebocsátott tör-

ténetjavaslatok értelmezésére. Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció 

egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. Annak megismerése és aktuális médiaese-

mények feldolgozása során történő tudatosulása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztere-

otip megfogalmazás kényszere, és milyen veszélyekkel járhat mindez. A nemek, foglalkozások, 

életmódminták, kisebbségek a tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének felismerése a médi-

ában, annak tudatosulása, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai). 

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak érzékelése, miért problemati-

kus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. Él-

mények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, megjelenített világokkal (pl. hírmű-

sorok, talk-showk, reality-showk, életmódmagazinok, közösségi portálok), az azonosságok és az 

eltérések megfigyelése, megbeszélése. Azonos események eltérő megfogalmazásainak összeve-

tése, az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeinek ésszerű indoklása (érdekek, nézőpontok, 

politikai és gazdasági érintettség, illetve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, 

hírportálokon, napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Értelmezési keret, egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereo-

típia, reprezentáció, közösségi média, talkshow, bulvár, manipuláció, reklám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt 

vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi je-

leit. Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segít-

ségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gon-

dolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megérté-

sére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből in-

formációk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önál-

lóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kap-

csolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas 

az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. Ismeri a tömeg-

kommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. Képes a könnyebben besorol-

ható művek műfaji azonosítására, nyolc-tíz műfajt műnemekbe tud sorolni, és a 

műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji 

jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel 

tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 

alkotóinak művei alapján (elsősorban 1920. századi alkotások). Felismeri né-

hány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jelleg-

zetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez 

műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai esz-

közök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, 

alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentéste-

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

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

szédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a minden-

tudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a 

közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő 

emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok össze-

tettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek er-

kölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveivel tud vála-

szolni. Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmak-

ról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, 

szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb 

meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyiké-

hez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az is-

mertebb műfajokról tudja az alapvető információkat. 

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. Képes beszámolót, kiselő-

adást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus források-

ból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. Tisztában van a média alapvető ki-

fejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, 

kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési 

módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, 

az önálló, kritikus attitűd. 
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ANGOL NYELV 

5–8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

Magyarország az Európai Unió tagjaként az elmúlt évtizedekben nagy erőfeszítéseket tett és 

tesz napjainkban is annak érdekében, hogy a fiatalok és a felnőtt magyar lakosság minél na-

gyobb része rendelkezzen olyan idegennyelv-tudással, mely lehetővé teszi az alapvető kommu-

nikatív szándékok megvalósítását. Az iskolarendszerű felnőttoktatás alapfokú szakaszában a 

hatékonyság szempontjából célszerű annak a nyelvnek a további tanulása, amelyet a tanuló már 

az általános iskolában elkezdett. 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült idegen nyelvi tanterv figyelembe veszi, hogy 

a fiatal felnőttek oktatásának módszerei eltérnek a nappali általános iskolás korosztályban al-

kalmazott módszerektől. Így fokozottan támaszkodik a tanterv a tanulók eddigi tapasztalataira, 

élményeire és gyakorlati ismereteire. A tanulók idegen nyelvi tanterveiben különösen fontos a 

továbbépíthetőség, fejleszthetőség. Ezért a nappali oktatásnál nagyobb mértékben és arányban 

javasol a tanterv olyan tevékenységi formákat, amelyek az idegennyelv-tudás továbbfejleszté-

sét az iskolarendszerű oktatás lezárása után is lehetővé teszik és segítik. A fent felsoroltak kö-

vetkeztében kiemelten fontos a nyelvtanulási technikák elsajátíttatása, a későbbi önálló, illetve 

tanfolyami nyelvtanulás megalapozásaként. A tanulók magyar nyelvtani ismereteinek elmélyí-

tése és a tantárgyak rendszerező szakaszainak összehangolása szükséges. 

A használható nyelvtudás a felnőtt tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel 

indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ez-

által önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, tevékenységköz-

pontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során 

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv megismerésének és 

használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az idegen nyelv más 

tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és emellett a nyelvtanulás 

járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentő-

ségét. 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 tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

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

tégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat ön-

állóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

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

tározza meg. 

 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen nyelv A1 A2 mínusz 
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Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. 

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 nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgy-

nál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, ösz-

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. 

A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan 

történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 

A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elneve-

zésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés meg-

valósítható. 

Az 5-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, 

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

feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

A felnőttek az 5-8. évfolyamon heti 2 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés várható 

eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 alsó szint. 

A középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás erre a kimeneti szintre épít. 

A táblázatokban megjelenő kompetenciák (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, össze-

függő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan törté-

nik, ahogy az a valós kommunikációs helyzetekben előfordul. Ezért nem szerepelnek óraszá-

mok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket az 

ajánlott óraszámokkal. A témakörök megismerését a kerettanterv az első két évre tervezi, évfo-

lyamonként öt-öt téma kerülhet feldolgozásra, amelyek kiválasztását és sorrendjét az intézmé-

nyek profiljuk és igényeik szerint helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon választható 

órakerettel (5-8. évfolyamon évfolyamonként: 7 óra) a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthe-

tik a témák ajánlott óraszámait. A 7-8. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővül-

nek és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely az 5-8. évfolyam elején egy di-

agnosztikus (feltáró) méréssel indul (1 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres fel-

zárkóztatásához szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szük-

séges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata biztosítja a 

folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul (1 óra). 
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5-6. évfolyam 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a felnőtt tanulók vagy már legalább egy év nyelvtanulási ta-

pasztalattal rendelkeznek, vagy ezen az évfolyamon kezdik meg idegen nyelvi tanulmányaikat. 

Felnőttekről lévén szó, valószínűleg tudják, hogy az idegen nyelv ismerete elengedhetetlen a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, a mindennapi élethelyzetekben való eligazodáshoz. A 

körülöttük lévő világ, a technikai vívmányok használata spontán idegennyelv-értővé tették 

őket, ha korlátozott módon is. 

Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók kedvet érez-

zenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék benne, valamint hogy felkeltse érdeklődésüket 

az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, 

tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de fokoza-

tosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komp-

lex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon 

összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális ele-

mek természetes egységet alkotnak. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók 

a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékeny-

ségek során sajátítsák el az idegen nyelvet. A témakörök az évek során nem változnak, de bő-

vülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szük-

ségleteik változnak. 

További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő 

más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. 

Az 5-6. osztályban a nyelvtanulás kiemelt célja a tanulók szókincsének bővítése. A nyelvtani 

szerkezeteket kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. Fontos célkitűzés továbbá, hogy a tanulók idegen 

nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, el-

sősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre na-

gyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven 

is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 alsó 

szintet. 
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Angol nyelv 

Éves óraszám 5. évfolyam esti: 72 levelező: 72 

Heti óraszám 5. évfolyam esti: 2 levelező: 2 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 
Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

 

Javaslat 

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és en-

nek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

 

Előzetes tudás 

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

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

kat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységek-

hez kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megér-

tése; a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szö-

vegekben az ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből kö-

vetkeztetés a szövegek témájára; néhány, a megértést segítő alap-

vető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő kö-

vetése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevékenységek; 

mozgásos, játékos tevékenységek). Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, 

rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének kiszű-

rése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. A megértés során egyre tudatosabb tá-

maszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, test-

beszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt informá-

ciók egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alap-

ján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. Különböző beszélők egyre biztosabb 

megértése, ha a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és 

a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták / szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs fil-

mek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával. 

 

 

 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési fel-

adatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel a tanulóhoz intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű szö-

vegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, 

helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletek-

hez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása tár-

sakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszö-

nés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, kü-

lönböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfi-

gyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/ szövegforrások 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelene-

tek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd elő-

adása társaival közösen, tanári segítséggel; leírás saját magáról 

és a környezetében előforduló tárgyakról, egyszerű nyelvi esz-

közökkel; munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

sel, intonációval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi életben előforduló kommunikációs helyzetekben használatos fordulatok begya-

korlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok megszólítás, köszönés, jókívánság, 

hogylét felőli érdeklődés, elbúcsúzás előadása. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása. 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid 

prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció. Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az egyszerű szövegekben hirdetés, felirat, dalszöveg az ismert nevek, 

szavak felismerése, megértése; az egyszerű, autentikus szövegek lénye-

gének megértése; az egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető 

információ kiszűrése; az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű felada-

tok elvégzése; a képek segítségével az olvasott szövegek értelmezése; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása. Különböző műfajú szövegek versek, mesék, 

történetek, viccek közös olvasása. Egyszerű, informatív szövegből, brosúrából, menetrendből, 

utcai táblákról, feliratokról tárgyszerű információ szerzése. Egyszerű üzenetek, például ké-

peslapok szövegének megértése. Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kér-

déseinek megértése. Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése útbaigazítás. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása; megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfelira-

tok készítése. Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása hagyományos vagy elektro-

nikus képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail. Egyszerű, autentikus kérdőívek, 

adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó részének kitöltése. Hirdetések, faliúj-

ságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése tanári/osztálytársi segítséggel. Kreatív írás 

napló, dalszöveg, versek. Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közös-

ségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

Javaslat 
A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a kész-

ségek együttes mérésének módját maga határozza meg. 

Ajánlott témakörök 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának megfelelően ajánlott feldolgozni. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. E: 7 óra 

L: 7 óra 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. E: 8 óra 
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L: 8 óra 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Sport: Testrészek és mozgás. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. E: 7 óra 

L: 7 óra 
 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a tovább lepésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. A mérésnek tartalmilag 

és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módszereivel. (Csak azt mérhet-

jük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. 

A tanulónak lehetőséget kell kapnia a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének kimeneti mérése Órakeret: 1 óra 

A mérés: Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szöveg-

összefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint felé 

vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz kap-

csolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség közül 

kelljen az odaillőt kiválasztani. 

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal 

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció az 

átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 6-8 egyszerű mondattal. 
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Éves óraszám 6. évfolyam esti: 72 levelező: 72 

Heti óraszám 6. évfolyam esti: 2 levelező: 2 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 
Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

 

Javaslat 

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és en-

nek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

 

Előzetes tudás 

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

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

kat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységek-

hez kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megér-

tése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegek-

ben az ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következ-

tetés a szövegek témájára; néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő 

követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevékenységek; 

mozgásos, játékos tevékenységek). Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcso-

lódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. A megértés során egyre tudato-

sabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tár-

gyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott szövegből ki-

szűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretek-

kel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. Különböző beszélők 

egyre biztosabb megértése, ha a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs fil-

mek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bő-

vülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; egyszerű 

kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a tanulóhoz intézett kérdésekre; rövid be-

szélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal; rövid beszélgetés folyta-

tása a társakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű szövegek kö-

zös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő ki-

ejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű kérdések fel-

tevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egy-

szerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszö-

nés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, kü-

lönböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). Hallott, látott jelenségekre (pl. 

váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való reagálás egy-

szerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, 

néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

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

készségek, motiváció. 
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A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása tár-

saival közösen, tanári segítséggel; leírás saját magáról és a környe-

zetében előforduló tárgyakról, egyszerű nyelvi eszközökkel; munká-

jának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; ismert szöveg el-

mondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és 

beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi életben előforduló kommunikációs helyzetekben használatos fordulatok begya-

korlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. Egyszerű 

nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok megszólítás, köszönés, jókívánság, hogylét fe-

lőli érdeklődés, elbúcsúzás előadása. Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és 

együttes elmondása után közös vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játé-

kos gyakorlása. Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása. 

A fenti tevékenységhez használ-

ható szövegfajták/ szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, 

rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció. Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Az egyszerű szövegekben hirdetés, felirat, dalszöveg az ismert 

nevek, szavak felismerése, megértése; az egyszerű, autentikus 

szövegek lényegének megértése; az egyszerű, autentikus szöve-

gekből néhány alapvető információ kiszűrése; az olvasott szö-

vegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése; a képek segítség-

ével az olvasott szövegek értelmezése; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti al-

kotásai iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása. Különböző műfajú szövegek versek, mesék, 

történetek, viccek közös olvasása. Egyszerű, informatív szövegből, brosúrából, menetrendből, 

utcai táblákról, feliratokról tárgyszerű információ szerzése. Egyszerű üzenetek, például ké-

peslapok szövegének megértése. Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kér-

déseinek megértése. Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése útbaigazítás. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 
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Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása; megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfelira-

tok készítése. Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása hagyományos vagy elektro-

nikus képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail. Egyszerű, autentikus kérdőívek, 

adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó részének kitöltése. Hirdetések, faliúj-

ságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése tanári/osztálytársi segítséggel. Kreatív írás 

napló, dalszöveg, versek. Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közös-

ségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

Javaslat 
A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a kész-

ségek együttes mérésének módját maga határozza meg. 

Ajánlott témakörök 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának megfelelően ajánlott feldolgozni. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. E: 7 óra 

L: 7 óra 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. E: 8 óra 

L: 8 óra 
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Sport: Testrészek és mozgás. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. E: 7 óra 

L: 7 óra 

 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a tovább lepésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. A mérésnek tartalmilag 

és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módszereivel. (Csak azt mérhet-

jük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. 

A tanulónak lehetőséget kell kapnia a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének kimeneti mérése Órakeret: 1 óra 

A mérés: Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szöveg-

összefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint felé 

vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz kap-

csolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség közül 

kelljen az odaillőt kiválasztani. 

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal 

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció az 

átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 6-8 egyszerű mondattal. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 alsó szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert 

témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egy-

szerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felké-

szülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egy-

szerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mon-

datokat ír, mintát követve önállóan írott szövegeket alkot. 

 

7-8. évfolyam 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttoktatás 7–8. évfolyamán idegen nyelvet tanulók az A1 alsó 

szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba, ami a Közös európai refe-

renciakeret (KER) szerint „alapszintű”, és ezen belül „minimumszintű” nyelvismeretet jelent. 

A korábbi években megtanulták, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a hasz-

nálható nyelvtudás. A tanulók megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szöve-

gekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv 

tanulásának szolgálatába állítani. 

Remények szerint a nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, 

és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7-8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommu-

nikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott 

életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a hatékony, önálló 

tanulás területén. Felnőtt tanulókról van szó, tehát egyre nagyobb szerepet kap a tanulási folya-

matban a digitális kompetencia fejlesztése. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus szö-

vegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják megvalósí-

tani beszédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz ha-

sonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. Javasolt ebben a fejlesztési sza-

kaszban az önértékelés és a társértékelés módszereivel való megismerkedés, illetve e módsze-

rek alkalmazása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a 

nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a 

pozitív tanári visszajelzésnek. 

A korábbi témakörök a 7-8. évfolyamon bővülnek és mélyülnek. Ezek és az újonnan feldolgo-

zásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területek tartalmaival, és 

lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban megis-

merjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szem-

pontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és annak, hogy a 

tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan 

érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, 

értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtu-

dásukat. Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajá-

títása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék 

nyelvtudásukat. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet.  
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Angol nyelv 

Éves óraszám 7. évfolyam esti: 72 levelező: 72 

Heti óraszám 7. évfolyam esti: 2 levelező: 2 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen for-

máját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások meg-

értése; az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelen-

tések megértése; a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a ta-

nult szavak, szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből követ-

keztetés a szövegek témájára, tartalmára; a lényeg és néhány alapvető 

információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegekből, 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalma-

zása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat, és a tanári utasítások megér-

tése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek be-

mutatása, néhány konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének kö-

vetése. 

A szaktanáron kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi szintjéhez iga-

zított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve be-

szélnek. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a cél-

nyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak 

szóló egyéb hangzóanyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi 

országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, ta-

nári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal folytatott kommunikáció. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információ-

cserét igénylő feladatokban; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, in-

tonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket. Egyszerű, 

tényszerű információk megszerzése és továbbadása. Vélemény, gondolat, érzés kifejezése 

egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi 

szituációkhoz kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra 

történő válaszadás. Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel. A célnyelv tudatos 

használata a tanórai tevékenységek során. Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgás-

ban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. A kommunikáció fenntar-

tása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, 

felszólítások, kérések, spontán megnyilvánulások. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek elmon-

dása. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről össze-

függően beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával; 

a tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel; tud rövid, egyszerű történeteket elmesélni; 

meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlítás, ma-

gyarázat, indoklás megfogalmazására képes; tud egyszerű 

nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használni; ismeri és 

alkalmazza a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi 

normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal. Csoportos prezentáció jegyzetek alapján. 

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások képleírás, 

tanulói munka bemutatása, előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló számára ismert témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szö-

vegekben; autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető 

információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok 

elvégzése; tájékozódás a célnyelvi kultúráról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek leírás, történet, párbeszéd meg-

értése. 

Egyszerű szövegekben hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid újságcikkben, 

programfüzetben lényeges információk megtalálása. 

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

utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek a célcsoportnak 

szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, felira-

tok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

Tematikai egység Íráskészség 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 
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A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról össze-

függő mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként történő 

használata; gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal össze-

kapcsolt mondatokban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, 

ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, különböző szövegtípusok létrehozása leírás, él-

ménybeszámoló, párbeszéd. Levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés írása. Gondolatok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: és, vagy, mert. Írásbeli műfajok legalapvetőbb szerke-

zeti és stílusjegyeinek követése megszólítás levélben, e-mailben, záró formula. A mondanivaló 

közvetítése vizuális eszközökkel szövegkiemelés, internetes vagy SMS-ben használt emotikon, 

rajz, ábra, diasor. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, 

üzenet, levél, e-mail, SMS, blogbejegyzés. 

 

Ajánlott témakörök 

Az 5-6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bő-

víthetők, ezért az új témák mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa. E: 6 óra 

L: 6 óra 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

75 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, 

interaktív játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés bará-

tokkal. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, út-

baigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetessé-

gek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészü-

lésre, s ha indokolt, a javításra. 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1óra 

A mérés 

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a hang-

súly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szö-

vegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint 

felé vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 
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– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavak-

kal. 

–  A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

 

Angol nyelv 

Éves óraszám 8. évfolyam esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám 8. évfolyam esti: 2 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen for-

máját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megér-

tése; az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult sza-

vak, szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára; a lényeg és néhány alapvető információ 

kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegekből, néhány, a 

megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat, és a tanári utasítások megér-

tése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.Az életkornak meg-

felelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek bemutatása, néhány 

konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével. Ismert témakörökben 

elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése. A szaktanáron 

kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
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A fenti tevékeny-

séghez használ-

ható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok; 

tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folyta-

tott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal folytatott kommunikáció. 

 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési fel-

adatok 

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begya-

korolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket. Egyszerű, 

tényszerű információk megszerzése és továbbadása. Vélemény, gondolat, érzés kifejezése 

egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi 

szituációkhoz kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra 

történő válaszadás. Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel. A célnyelv tudatos 

használata a tanórai tevékenységek során. Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgás-

ban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. A kommunikáció fenntar-

tása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/ szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, fel-

szólítások, kérések, spontán megnyilvánulások. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek elmon-

dása. 
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A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről össze-

függően beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával; 

a tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel; tud rövid, egyszerű történeteket elmesélni; 

meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlítás, ma-

gyarázat, indoklás megfogalmazására képes; 

tud egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat hasz-

nálni; ismeri és alkalmazza a megértést segítő legfontosabb 

stratégiákat. 

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi 

normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal. Csoportos prezentáció jegyzetek alapján. 

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások képleírás, 

tanulói munka bemutatása, előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló számára ismert témákról szóló rövid szövegek megér-

tése; az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; autentikus szövegek lényegének megértése, az 

alapvető információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó 

feladatok elvégzése; tájékozódás a célnyelvi kultúráról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek leírás, történet, párbeszéd meg-

értése. Egyszerű szövegekben hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid újság-

cikkben, programfüzetben lényeges információk megtalálása. Egyszerű üzenetek, levelek, elekt-

ronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. Használati utasítások, instrukciók megértése, 

követése. Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek a célcsoportnak 

szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, felira-

tok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

Tematikai egység Íráskészség 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról összefüggő 

mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként történő használata; 

gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatok-

ban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. A tanuló közvetlen környezetével kapcso-

latos témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, különböző szövegtípusok létrehozása 

leírás, élménybeszámoló, párbeszéd. Levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés írása. 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: és, vagy, mert. Írásbeli műfajok leg-

alapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése megszólítás levélben, e-mailben, záró for-

mula. A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel szövegkiemelés, internetes vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták / 

szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üze-

net, levél, e-mail, SMS, blogbejegyzés. 

Ajánlott témakörök 

Az 5-6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bő-

víthetők, ezért az új témák mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 
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Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa. E: 6 óra 

L: 3 óra 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, 

interaktív játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés bará-

tokkal. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, út-

baigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetessé-

gek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészü-

lésre, s ha indokolt, a javításra. 
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Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1óra 

A mérés 

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a hang-

súly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szö-

vegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint 

felé vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavak-

kal. 

–  A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

az évfolyam végén 

A2 mínusz szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazva történetet mesél el, leírást ad saját magáról és köz-

vetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző tí-

pusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos informá-

ciókat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról. 
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NÉMET NYELV 

5–8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

Magyarország az Európai Unió tagjaként az elmúlt évtizedekben nagy erőfeszítéseket tett és 

tesz napjainkban is annak érdekében, hogy a fiatalok és a felnőtt magyar lakosság minél na-

gyobb része rendelkezzen olyan idegennyelv-tudással, mely lehetővé teszi az alapvető kommu-

nikatív szándékok megvalósítását. Az iskolarendszerű felnőttoktatás alapfokú szakaszában a 

hatékonyság szempontjából érdemes annak a nyelvnek a tanulása, melynek tanulását a felnőtt 

az általános iskolában elkezdte. 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült idegen nyelvi tantervben figyelembe vesz-

szük, hogy a fiatal felnőttek oktatásának módszerei eltérnek a nappali általános iskolás korosz-

tályban alkalmazott módszerektől. Így fokozottan támaszkodik a tanterv a tanulók eddigi ta-

pasztalataira, élményeire és gyakorlati ismereteire. A tanulók idegen nyelvi tanterveiben külö-

nösen fontos a továbbépíthetőség, fejleszthetőség. Ezért a nappali oktatásnál nagyobb mérték-

ben és arányban javasol a tanterv olyan tevékenységi formákat, amelyek az idegennyelv-tudás 

továbbfejlesztését az iskolarendszerű oktatás lezárása után is lehetővé teszik és segítik. A fent 

felsoroltak következtében kiemelten foglalkozik a tanterv a nyelvtanulási technikák elsajátítta-

tásával, a későbbi önálló, illetve tanfolyami nyelvtanulás megalapozásaként. Kiemelten java-

soljuk a tanulók magyar nyelvtani ismereteinek elmélyítését és a tantárgyak rendszerező sza-

kaszainak összehangolását. 

A használható nyelvtudás a felnőtt számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a 

munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ezáltal ön-

maga, saját népe és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

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

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

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv megismerésének és 

használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az idegen nyelv más 

tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és emellett a nyelvtanulás 

járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentő-

ségét. 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 tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából ki-

emelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti 

a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelve-

ket sajátítsanak el. 

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

tározza meg. 

 

 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen nyelv A1 A2 mínusz 
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Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. 

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 nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgy-

nál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, ösz-

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 

A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elneve-

zésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés meg-

valósítható. 

Az 5-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, 

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

feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

A felnőttek az 5-8. évfolyamon heti 2 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés várható 

eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 alsó szint. 

A középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás erre a kimeneti szintre épít. 

A táblázatokban megjelenő kompetenciák (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, össze-

függő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan törté-

nik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óra-

számok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket az 

ajánlott óraszámokkal. A témakörök megismerését a kerettanterv az első két évre tervezi, évfo-

lyamonként öt-öt téma kerülhet feldolgozásra, amelyek kiválasztását és sorrendjét az intézmé-

nyek profiljuk és igényeik szerint helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon választható 

órakerettel (5-8. évfolyamon évfolyamonként: 7 óra) a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthe-

tik a témák ajánlott óraszámait. A 7-8. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővül-

nek és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely az 5-8. évfolyam elején egy di-

agnosztikus (feltáró) méréssel indul (1 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres fel-

zárkóztatásához szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szük-

séges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata biztosítja a 

folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul (1 óra). 
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5-6. évfolyam 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a felnőtt tanulók vagy már legalább egy év nyelvtanulási ta-

pasztalattal rendelkeznek, vagy ezen az évfolyamon kezdik meg idegen nyelvi tanulmányaikat. 

Felnőttekről lévén szó, valószínűleg tudják, hogy az idegen nyelv ismerete elengedhetetlen a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, a mindennapi élethelyzetekben történő eligazodáshoz. 

A körülöttük lévő világ, a technikai vívmányok használata spontán idegennyelv-értővé tették 

őket, ha korlátozott módon is. 

Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók kedvet érez-

zenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék benne, valamint hogy felkeltse érdeklődésüket 

az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, 

tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de fokoza-

tosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komp-

lex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon 

összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális ele-

mek természetes egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen 

nyelvet. A témakörök az évek során nem változnak, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuza-

mosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. 

További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő 

más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. 

Az 5-6. osztályban a nyelvtanulás kiemelt célja a tanulók szókincsének bővítése. A nyelvtani 

szerkezeteket kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. Fontos célkitűzés továbbá, hogy a tanulók idegen 

nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, el-

sősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre na-

gyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven 

is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék legalább a KER szerinti 

A1 alsó szintet. 
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Német nyelv 

Éves óraszám 5. évfolyam esti: 72 levelező: 72 

Heti óraszám 5. évfolyam esti: 2 levelező: 2 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 
Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

 

Javaslat 

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és en-

nek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

 

Előzetes tudás 

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

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

kat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységek-

hez kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; az 

ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kér-

dések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegek-

ben az ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következ-

tetés a szövegek témájára; néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő kö-

vetése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevékenységek; 

mozgásos, játékos tevékenységek). Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, 

rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének kiszű-

rése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. A megértés során egyre tudatosabb tá-

maszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, test-

beszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt informá-

ciók egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alap-

ján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. Különböző beszélők egyre biztosabb 

megértése, ha a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és 

a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs 

filmek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, tanu-

lótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott 

rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a tanulóhoz intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű 

szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő 

kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletek-

hez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbe-

széd eljátszása társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, be-

mutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, köz-

vetlen környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfi-

gyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/ szövegforrások 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelene-

tek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

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

készségek, motiváció. 
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A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd elő-

adása társaival közösen, tanári segítséggel; leírás saját magáról 

és a környezetében előforduló tárgyakról, egyszerű nyelvi esz-

közökkel; munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtés-

sel, intonációval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi életben előforduló kommunikációs helyzetekben használatos fordulatok begya-

korlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. Egyszerű 

nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok megszólítás, köszönés, jókívánság, hogylét fe-

lőli érdeklődés, elbúcsúzás előadása. Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és 

együttes elmondása után közös vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játé-

kos gyakorlása. Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid 

prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció. Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az egyszerű szövegekben hirdetés, felirat, dalszöveg az ismert nevek, 

szavak felismerése, megértése; az egyszerű, autentikus szövegek lénye-

gének megértése; az egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető 

információ kiszűrése; az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű felada-

tok elvégzése; a képek segítségével az olvasott szövegek értelmezése; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása. Különböző műfajú szövegek versek, mesék, 

történetek, viccek közös olvasása. Egyszerű, informatív szövegből, brosúrából, menetrendből, 

utcai táblákról, feliratokról tárgyszerű információ szerzése. Egyszerű üzenetek, például ké-

peslapok szövegének megértése. Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kér-

déseinek megértése. Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése útbaigazítás. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 
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Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása; megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfelira-

tok készítése. Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása hagyományos vagy elektro-

nikus képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail. Egyszerű, autentikus kérdőívek, 

adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó részének kitöltése. Hirdetések, faliúj-

ságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése tanári/osztálytársi segítséggel. Kreatív írás 

napló, dalszöveg, versek. Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közös-

ségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

Javaslat 
A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a kész-

ségek együttes mérésének módját maga határozza meg. 

Ajánlott témakörök 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának megfelelően ajánlott feldolgozni. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. E: 7 óra 

L: 7 óra 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. E: 8 óra 

L: 8 óra 
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Sport: Testrészek és mozgás. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. E: 7 óra 

L: 7 óra 
 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. A mérésnek tartalmilag 

és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módszereivel. (Csak azt mérhet-

jük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. 

A tanulónak lehetőséget kell kapnia a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének kimeneti mérése Órakeret: 1 óra 

A mérés: Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szöveg-

összefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint felé 

vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz kap-

csolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség közül 

kelljen az odaillőt kiválasztani. 

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal 

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció az 

átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 6-8 egyszerű mondattal. 
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Éves óraszám 6. évfolyam esti: 72 levelező: 72 

Heti óraszám 6. évfolyam esti: 2 levelező: 2 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 
Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

 

Javaslat 

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és en-

nek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

 

Előzetes tudás 

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

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

kat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységek-

hez kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megér-

tése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegek-

ben az ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következ-

tetés a szövegek témájára; néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő 

követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevékenységek; 

mozgásos, játékos tevékenységek). Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcso-

lódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. A megértés során egyre tudato-

sabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tár-

gyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott szövegből ki-

szűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretek-

kel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. Különböző beszélők 

egyre biztosabb megértése, ha a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs fil-

mek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bő-

vülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; egyszerű 

kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a tanulóhoz intézett kérdésekre; rövid be-

szélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal; rövid beszélgetés folyta-

tása a társakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű szövegek kö-

zös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő ki-

ejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű kérdések fel-

tevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egy-

szerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszö-

nés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, kü-

lönböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). Hallott, látott jelenségekre (pl. 

váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való reagálás egy-

szerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, 

néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

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

készségek, motiváció. 
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A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; leírás saját magáról és a kör-

nyezetében előforduló tárgyakról, egyszerű nyelvi eszközökkel; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; ismert szö-

veg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonáci-

óval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi életben előforduló kommunikációs helyzetekben használatos fordulatok begya-

korlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. Egyszerű 

nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok megszólítás, köszönés, jókívánság, hogylét fe-

lőli érdeklődés, elbúcsúzás előadása. Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és 

együttes elmondása után közös vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játé-

kos gyakorlása. Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása. 

A fenti tevékenységhez használ-

ható szövegfajták/ szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, 

rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motivá-

ció. Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Az egyszerű szövegekben hirdetés, felirat, dalszöveg az ismert 

nevek, szavak felismerése, megértése; az egyszerű, autentikus 

szövegek lényegének megértése; az egyszerű, autentikus szöve-

gekből néhány alapvető információ kiszűrése; az olvasott szö-

vegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése; a képek segítség-

ével az olvasott szövegek értelmezése; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti al-

kotásai iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása. Különböző műfajú szövegek versek, mesék, 

történetek, viccek közös olvasása. Egyszerű, informatív szövegből, brosúrából, menetrendből, 

utcai táblákról, feliratokról tárgyszerű információ szerzése. Egyszerű üzenetek, például ké-

peslapok szövegének megértése. Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kér-

déseinek megértése. Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése útbaigazítás. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 
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Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása; megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. Rövid mondatok írása napi-

rend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése. Különböző mű-

fajú, egyszerű, rövid szövegek írása hagyományos vagy elektronikus képeslap, üdvözlőlap, 

meghívó, üzenet, SMS, e-mail. Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok, bejelentők, a sze-

mélyes adatokra vonatkozó részének kitöltése. Hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, is-

mertetők készítése tanári/osztálytársi segítséggel. Kreatív írás napló, dalszöveg, versek. Egy-

két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fó-

rumban. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 

Javaslat 
A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a kész-

ségek együttes mérésének módját maga határozza meg. 

Ajánlott témakörök 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának megfelelően ajánlott feldolgozni. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. E: 7 óra 

L: 7 óra 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. E: 8 óra 

L: 8 óra 
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Sport: Testrészek és mozgás. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. E: 8 óra 

L: 8 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. E: 7 óra 

L: 7 óra 

 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. A mérésnek tartalmilag 

és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módszereivel. (Csak azt mérhet-

jük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. 

A tanulónak lehetőséget kell kapnia a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének kimeneti mérése Órakeret: 1 óra 

A mérés: Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szöveg-

összefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint felé 

vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz kap-

csolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség közül 

kelljen az odaillőt kiválasztani. 

– A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal 

– A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció az 

átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 6-8 egyszerű mondattal. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 alsó szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert 

témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egy-

szerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felké-

szülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egy-

szerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mon-

datokat ír, mintát követve önállóan írott szövegeket alkot. 

 

7-8. évfolyam 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttoktatás 7–8. évfolyamán idegen nyelvet tanulók az A1 alsó 

szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba, ami a Közös európai refe-

renciakeret (KER) szerint „alapszintű”, és ezen belül „minimumszintű” nyelvismeretet jelent. 

A korábbi években megtanulták, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a hasz-

nálható nyelvtudás. A tanulók megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szöve-

gekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv 

tanulásának szolgálatába állítani. 

Remények szerint a nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, 

és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7-8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommu-

nikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott 

életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a hatékony, önálló 

tanulás területén. Felnőtt tanulókról van szó, tehát egyre nagyobb szerepet kap a tanulási folya-

matban a digitális kompetencia fejlesztése. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus szö-

vegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják megvalósí-

tani beszédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz ha-

sonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. Javasolt ebben a fejlesztési sza-

kaszban az önértékelés és a társértékelés módszereivel való megismerkedés, illetve e módsze-

rek alkalmazása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a 

nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a 

pozitív tanári visszajelzésnek. 

A korábbi témakörök a 7-8. évfolyamon bővülnek és mélyülnek. Ezek és az újonnan feldolgo-

zásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területek tartalmaival, és 

lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban megis-

merjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szem-

pontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és annak, hogy a 

tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan 

érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, 

értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtu-

dásukat. Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajá-

títása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék 

nyelvtudásukat. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet.  
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Német nyelv 

Éves óraszám 7. évfolyam esti: 72 levelező: 72 

Heti óraszám 7. évfolyam esti: 2 levelező: 2 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen for-

máját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások meg-

értése; az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelen-

tések megértése; a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a ta-

nult szavak, szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből követ-

keztetés a szövegek témájára, tartalmára; a lényeg és néhány alapvető 

információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegekből, 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalma-

zása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat, és a tanári utasítások megér-

tése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek be-

mutatása, néhány konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének kö-

vetése. A szaktanáron kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi szint-

jéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismé-

telve beszélnek. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a cél-

nyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak 

szóló egyéb hangzóanyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi 

országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, ta-

nári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal folytatott kommunikáció. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információ-

cserét igénylő feladatokban; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, in-

tonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket. Egyszerű, 

tényszerű információk megszerzése és továbbadása. Vélemény, gondolat, érzés kifejezése 

egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi 

szituációkhoz kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra 

történő válaszadás. Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel. A célnyelv tudatos 

használata a tanórai tevékenységek során. Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgás-

ban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. A kommunikáció fenntar-

tása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, 

felszólítások, kérések, spontán megnyilvánulások. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről össze-

függően beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával; 

a tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel; tud rövid, egyszerű történeteket elmesélni; 

meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlítás, ma-

gyarázat, indoklás megfogalmazására képes; tud egyszerű 

nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használni; ismeri és 

alkalmazza a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi 

normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal. Csoportos prezentáció jegyzetek alapján. 

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások képleírás, 

tanulói munka bemutatása, előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 

 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló számára ismert témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szö-

vegekben; autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető 

információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok 

elvégzése; tájékozódás a célnyelvi kultúráról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek leírás, történet, párbeszéd meg-

értése. 

Egyszerű szövegekben hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid újságcikkben, 

programfüzetben lényeges információk megtalálása. 

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

utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek a célcsoportnak 

szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, felira-

tok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

Tematikai egység Íráskészség 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 
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A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról össze-

függő mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként történő 

használata; gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal össze-

kapcsolt mondatokban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, 

ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, különböző szövegtípusok létrehozása leírás, él-

ménybeszámoló, párbeszéd. Levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés írása. Gondolatok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: és, vagy, mert. Írásbeli műfajok legalapvetőbb szerke-

zeti és stílusjegyeinek követése megszólítás levélben, e-mailben, záró formula. A mondanivaló 

közvetítése vizuális eszközökkel szövegkiemelés, internetes vagy SMS-ben használt emotikon, 

rajz, ábra, diasor. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, 

üzenet, levél, e-mail, SMS, blogbejegyzés. 

 

Ajánlott témakörök 

Az 5-6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bő-

víthetők, ezért az új témák mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa. E: 6 óra 

L: 6 óra 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 
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Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, 

interaktív játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés bará-

tokkal. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, út-

baigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetessé-

gek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészü-

lésre, s ha indokolt, a javításra. 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1óra 

A mérés 

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a hang-

súly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szö-

vegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint 

felé vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

101 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavak-

kal. 

–  A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

 

Német nyelv 

Éves óraszám 8. évfolyam esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám 8. évfolyam esti: 2 levelező: 1 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen for-

máját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megér-

tése; az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult sza-

vak, szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára; a lényeg és néhány alapvető információ 

kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegekből, néhány, a 

megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat, és a tanári utasítások megér-

tése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.Az életkornak meg-

felelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek bemutatása, néhány 

konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével. Ismert témakörökben 

elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése. A szaktanáron 

kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
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A fenti tevékenységhez hasz-

nálható szövegfajták/szöveg-

források 

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a cél-

nyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak 

szóló egyéb hangzóanyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi 

országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 
 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal folytatott kommunikáció. 

 

 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési fel-

adatok 

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begya-

korolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket. Egyszerű, 

tényszerű információk megszerzése és továbbadása. Vélemény, gondolat, érzés kifejezése 

egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi 

szituációkhoz kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra 

történő válaszadás. Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel. A célnyelv tudatos 

használata a tanórai tevékenységek során. Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgás-

ban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. A kommunikáció fenntar-

tása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, 

felszólítások, kérések, spontán megnyilvánulások. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek elmon-

dása. 
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A tantárgyhoz kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről össze-

függően beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával; 

a tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel; tud rövid, egyszerű történeteket elmesélni; meg tud fo-

galmazni egyszerű állításokat, összehasonlítás, magyarázat, 

indoklás megfogalmazására képes; tud egyszerű nyelvtani 

szerkezeteket és mondatfajtákat használni; ismeri és alkal-

mazza a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi 

normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal. Csoportos prezentáció jegyzetek alapján. 

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások képleírás, 

tanulói munka bemutatása, előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 

 

 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló számára ismert témákról szóló rövid szövegek megér-

tése; az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; autentikus szövegek lényegének megértése, az 

alapvető információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó 

feladatok elvégzése; tájékozódás a célnyelvi kultúráról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek leírás, történet, párbeszéd meg-

értése. Egyszerű szövegekben hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid újság-

cikkben, programfüzetben lényeges információk megtalálása. Egyszerű üzenetek, levelek, elekt-

ronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. Használati utasítások, instrukciók megértése, 

követése. Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
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A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták/ 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek a célcsoportnak 

szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, felira-

tok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

Tematikai egység Íráskészség 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű, ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 

 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról összefüggő 

mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként történő használata; 

gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatok-

ban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. A tanuló közvetlen környezetével kapcso-

latos témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, különböző szövegtípusok létrehozása 

leírás, élménybeszámoló, párbeszéd. Levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés írása. 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: és, vagy, mert. Írásbeli műfajok leg-

alapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése megszólítás levélben, e-mailben, záró for-

mula. A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel szövegkiemelés, internetes vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfajták / 

szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üze-

net, levél, e-mail, SMS, blogbejegyzés. 

Ajánlott témakörök 

Az 5-6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bő-

víthetők, ezért az új témák mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

Ajánlott témakörök Órakeret 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 
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Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa. E: 6 óra 

L: 3 óra 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, 

interaktív játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés bará-

tokkal. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, út-

baigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetessé-

gek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

 

A teljesítmény mérése 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészü-

lésre, s ha indokolt, a javításra. 
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Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1óra 

A mérés 

– Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a hang-

súly a beszédkészségen és az olvasott szöveg szövegértésén legyen. 

– A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

– Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a szö-

vegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

– A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az alapszint 

felé vezető skálán. 

– A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

– A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat adjunk. 

– A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

– Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó 

mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavak-

kal. 

–  A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

az évfolyam végén 

A2 mínusz szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazva történetet mesél el, leírást ad saját magáról és köz-

vetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző tí-

pusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos informá-

ciókat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról. 

 

 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

107 

MATEMATIKA 

5-8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudás-

rendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A ma-

tematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyisé-

get, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedé-

sét. A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matema-

tika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének for-

rása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudo-

mány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A felnőtt tanulóknál hasznos és fontos, hogy élet- és munkatapasztalataikat, előzetes ismerete-

iket beépíthessék tanulásuk folyamatába. Erre a szaktanárnak lehetőséget kell adnia, ezeket ér-

tékelni és hasznosítani kell. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább ki 

tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő mo-

delleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, 

axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geo-

metriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fej-

leszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi kör-

ének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lé-

nyeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megisme-

rése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alap-

szerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált 

végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társa-

dalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. 

Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Meg-

mutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. 

Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struk-

túráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók 

absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése 

és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, 

az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés 

képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a 

matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol az 

egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrak-

ciós képességnek megfelelően. Azonban pl. a felnőttek levelező tagozatos oktatásánál ez eset-
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leg túlzottan elaprózná az ismereteket, tehát érdemes a kétéves ciklusokon belül inkább tömbö-

sítve dolgozni az egyes témákkal ezt nem zárja ki sem a tanterv, sem más szabály, ezért is 

célszerű, hogy ne egy-egy tanévre bontsuk kötelezően a tantervet. 

A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. 

Kialakul benne az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek ér-

dekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, 

önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet 

kaphat az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan meg-

keresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika a lehetőségekhez igazodva 

támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), 

internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia 

fejlődéséhez. 

Nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írás-

ban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érve-

ken alapuló vitakészség fejlesztésére. Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, 

hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldás-

ban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakí-

tásában. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum-problémáknak, amelyek gazdasági 

kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel ma-

ximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalma-

kat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő 

stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos 

ismereteket tanulnak, illetve, hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs 

bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának meg-

ismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány ma-

tematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai 

Farkas, Bolyai János. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. A tematikus 

egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a tantárgyi 

sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések fordulnak elő. 

(Pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az algebra, a függ-

vények témakörnél is előfordul, a geometria feladatai nagyrészt szöveges feladatoknak minő-

sülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel kapcsolatos.) 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Továbbá talál-

hatók javaslatok a tanulói munka értékelésére, a tananyag rendszerezésére és a szabad sáv fel-

használására is. 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

109 

5. évfolyam 

Éves óraszám 5. évfolyam esti: 144 levelező: 72 

Heti óraszám 5. évfolyam esti: 4 levelező: 2 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen felül ja-

vaslunk időkeretet a szabad sáv felhasználására és mérésre is. 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 14 óra 

L: 14 óra 

 

 

 

Javaslat 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói vál-

laláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során 

egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb 

idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka mi-

nősítése is. Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a ta-

nuló összes órai teljesítményét is. 

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges fej-

lesztő értékelés megvalósítására. 

 

Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai lo-

gika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

E: 38 óra 

L: 16 óra 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldön-

tése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. A változás értel-

mezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, kevesebb, 

ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Néhány 

elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tantárgyhoz Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. 

Műveltségterülethez 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, in-

teraktív használatának fejlesztése. A rendszerezést segítő eszközök és al-

goritmusok megismerése. Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesz-

tése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. Kommuni-

káció fejlesztése. A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok) szerint. Néhány elem sorba rendezése kü-

lönféle módszerekkel. Néhány elem kiválasztása. A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos fi-

gyelem kialakítása, fejlesztése. 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös ré-

sze. Két véges halmaz egyesítése. A helyes halmazszemlélet kialakítása. A megfigyelőképesség 

fejlesztése: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, tulajdonságok szerint, az érzékszervek tudatos működtetésével. A közös tulaj-

donságok felismerése, tagadása. 
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Változatos tartalmú szövegek értelmezése. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden; van olyan, leg-

alább, legfeljebb). Értő, elemző olvasás fejlesztése. Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai ele-

meinek használatával. A lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. A tanultakhoz kapcsolódó igaz és hamis 

állítások. A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása. 

Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének 

a kialakítása. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írás-

ban. Definíció megértése és alkalmazása. Kommunikációs készség, lényegkiemelés fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy, 

minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Számtan, algebra 

Órakeret 

E: 68 óra 

L: 34 óra 

Előzetes tudás 
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a minden-

napi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szom-

szédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, , •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és benn-

foglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fo-

galma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhető-

sége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és két-

jegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. Szim-

bólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szim-

bólum kiszámítása. 
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A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési felada-

tok 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A mű-

veleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mér-

tékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető ma-

gatartás fejlesztése. Pénzügyi ismeretek alapozása. Ellenőrzés, önellen-

őrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Természetes számok milliós számkörben, egészek, törtek, tizedes törtek. Alaki érték, helyi érték. 

Számlálás, számolás. Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása. Számok ábrázolása szám-

egyenesen. Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése. Kombinatorikus gondolkodás alapeleme-

inek alkalmazása számok kirakásával. 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérséklet, 

– számolások az időszalagon, 

– földrajzi adatok (magasságok, mélységek). 

Készpénz, adósság fogalmának továbbfejlesztése. Mélységek és magasságok értelmezése matema-

tikai szemlélettel. 

Összeadás, kivonás szóban (fejben és írásban), szemléltetés számegyenesen. Alapműveletek nega-

tív számokkal. Ellentett, abszolút érték. Számolási készség fejlesztése. 

Közönséges tört fogalma. A közönséges tört szemléltetése, kétféle értelmezése, felismerése szöve-

ges környezetben. 

Tizedes tört fogalma. A tizedes törtek értelmezése. Tizedes törtek jelentése, kiolvasása, leírása. He-

lyiérték-táblázat használata. Mennyiségek kifejezése tizedes törtekkel: dm, cl, mm. 

Egész számok, törtek helye a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások. Matematikai jelek 

értelmezése (<, >, = stb.) használata. 

Összeadás, kivonás az egészek és a törtek körében. Szorzás, osztás az egészek és a törtek körében 

(0 szerepe a szorzásban, osztásban). A számok reciprokának fogalma. Számolási készség fejlesz-

tése. A műveletekhez kapcsolódó ellenőrzés igényének és képességének fejlesztése. Önellenőrzés, 

önismeret fejlesztése. 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség fej-

lesztése gyakorlati feladatokon keresztül. 

Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető 

magatartás fejlesztése. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
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Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. Műveletek eredményeinek előzetes becslése, 

ellenőrzése, kerekítése. Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az egyértelműség és a következetesség fontossága. Az ellenőrzési és 

becslési igény fejlesztése. 

A racionális számok halmaza. Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek. A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal: természetes szám, racionális szám, pontos szám és közelítő szám. 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, le-

bontogatással. A megoldások ábrázolása számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel. Önálló 

problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése. Állítások megítélése igazságértékük szerint. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Ellenőrzési igény fejlesztése. 

Arányos következtetések. A mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. Egyenes arányosság. A következtetési képesség fejlesztése. Értő, 

elemző olvasás fejlesztése. Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség változása milyen 

változást eredményez a hozzá tartozó mennyiségnél. Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok 

becslése települések térképe alapján. 

A százalék fogalmának megismerése gyakorlati példákon keresztül. Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb értelmezése, megkülönböztetése. Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos követ-

keztetéssel. Az eredmény összevetése a feltételekkel, a becsült eredménnyel, a valósággal. 

Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. Mate-

matikatörténeti érdekességek: a hatvanas számrendszer kapcsolata idő mérésével. 

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások helyes elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, vásár-

lás). Az arányosság felismerése mennyiség és mérőszám kapcsolata alapján. Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Mennyiségi következtetés, becslési készség fejlesztése. 

Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. Szövegértés fejlesztése. 

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből vett szövegek feldolgo-

zása. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, gondolatmenet tagolása. 

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). Két szám közös osztói, 

közös többszörösei. Az osztó, többszörös fogalmának elmélyítése. Két szám közös osztóinak kivá-

lasztása az összes osztóból. A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése. Számolási készség 

fejlesztése szóban (fejben). A bizonyítási igény felkeltése. 

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása a törtek egyszerűsítése, bővítése 

során. Számolási készség fejlesztése. 

Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

Számolási készség fejlesztése. Feladatok a mindennapi életből: lakás festése, járólapozása, tejes 

doboz térfogata, teásdoboz csomagolása stb. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandó, az 

összeg tagja, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, 

a szorzat tényezője, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös osztó, közös 

többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Száza-

lék, százalékérték, alap, százalékláb. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút 

érték. Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört, 

véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet, egyenlőt-

lenség. Mértékegység. 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

 

3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

E: 24 óra 

L: 12 óra 

Előzetes tudás Szabályfelismerés, szabálykövetés. A szabály megfogalmazása egyszerű 

formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos haszná-

lata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. Összefüg-

gés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés ké-

pességének fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Helymeghatározás gyakorlati szituációkban, konkrét esetekben. A Descartes-féle derékszögű koor-

dináta-rendszer. Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-rendszerben. Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak jegyzése: ta-

pasztalati függvények, sorozatok alkotása. A helyes függvényszemlélet megalapozása. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Változó mennyiségek közötti kapcsolatok, ábrázolásuk derék-

szögű koordináta-rendszerben. Megfigyelőképesség, összefüggések felismerésének képessége, 

rendszerező képesség fejlesztése. 

Gyakorlati példák elsőfokú függvényekre. Az egyenes arányosság grafikonja. Eligazodás a min-

dennapi élet egyszerű grafikonjaiban. 

Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány elemével. Példák konkrét sorozatokra. So-

rozatok folytatása adott szabály szerint. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesz-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

114 

6. évfolyam 

Éves óraszám 6. évfolyam esti: 144 levelező: 72 

Heti óraszám 6. évfolyam esti: 4 levelező: 2 

 

Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél 

 

4. Geometria 

Órakeret 

E: 80 óra 

L: 40 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gya-

korlati példák). Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzőik. Kör létreho-

zása, felismerése, jellemzői. Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szim-

metria felismerése. A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, tég-

latest, jellemzőik. Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, 

mértékegységek. Négyzet, téglalap területének mérése különféle egysé-

gekkel, területlefedéssel. 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz (műveltségte-

rülethez) kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Térelemek fogalmának elmélyítése környezetünk tárgyainak vizs-

gálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. A sík- és 

térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. Rendsze-

rező képesség, halmazszemlélet fejlesztése. A geometriai problé-

mamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: adatfel-

vétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése. A szaknyelv helyes használatának 

fejlesztése. A geometriai jelölések pontos használata. Pontos mun-

kavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. A tanult térelemek 

felvétele és jelölése. 

Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) 

szemléletes fogalma. Síkidomok tulajdonságainak vizsgálata, közös tulajdonságok felismerése. 

A távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. Két pont, pont és egyenes 

távolsága. Két egyenes távolsága. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. 

Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. Törekvés 

a szaknyelv helyes használatára (legalább, legfeljebb, nem nagyobb, nem kisebb…). 

Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, előfordulásuk a művészetekben és a gyakorlati életben. 

Két ponttól egyenlő távolságra levő pontok. Szakaszfelező merőleges. A problémamegoldó képes-

ség fejlesztése. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Pontosság igényének fejlesztése. 

A szög fogalma, mérése. Szögfajták. A szög jelölése, betűzése. Szögmásolás, szögfelezés. Neveze-

tes szögek szerkesztése: 30°, 60°, 90°, 120°. Matematikatörténet: görög betűk használata a szögek 

jelölésére, a hatvanas számrendszer kapcsolata a szög mérésével. Szögmérő használata. Fogalom-

alkotás képességének kialakítása, fejlesztése. Törekvés a pontos munkavégzésre. A szerkesztés 

gondolatmenetének tagolása. Adott egyenesre merőleges szerkesztése. Adott egyenessel párhuza-

mos szerkesztése. Téglalap, négyzet szerkesztése. Gyakorlati példák a fogalmak mélyebb megérté-

séhez. 
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Téglalap, négyzet kerülete, területe. Adott alakzatok kerületének, területének meghatározása mé-

réssel, számolással. Számolási készség fejlesztése. 

Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. A háromszög magasságának fogalma. Tu-

lajdonságok megfigyelése, összehasonlítása. Csoportosítás. Halmazszemlélet fejlesztése. 

Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése. Alak-

zatok tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba so-

rolás különféle tulajdonságok szerint. 

Háromszög, négyszög, sokszög belső és külső szögeinek összege. A belső és külső szögeinek ösz-

szegére vonatkozó ismeretek megszerzése tapasztalati úton. Az összefüggések megfigyeltetése haj-

togatással, méréssel, tépkedéssel. Megfigyelőképesség fejlesztése. 

Egyenlőszárú háromszög és speciális négyszögek szerkesztése, egyszerűbb esetekben. Körző és 

vonalzó használata. Pontos munkavégzésre törekvés. Esztétikai érzék fejlesztése. A szerkesztés 

gondolatmenetének tagolása. 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, számolással. A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. 

Testek építése, tulajdonságaik vizsgálata. Rendszerező képesség, halmazszemlélet fejlesztése. Tes-

tek csoportosítása adott tulajdonságok alapján. 

A tengelyes tükrözés. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. A tengelyes 

tükrözés tulajdonságai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. Tükrözés körzővel, vonalzóval. Tükrözés koordináta- rendszerben. 

Transzformációs szemlélet fejlesztése. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek (del-

toid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), sokszögek. A kör. A szimmetria felismerése a termé-

szetben és a művészetben. 

Derékszögű háromszög és tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek területe. Terület-

meghatározás átdarabolással. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szög-

fajta. Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. Síkidom, sokszög, kör, 

test, csúcs, él, lap, szög, gömb. Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság. Tengelyes tükrözés, 

szimmetria. Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, 

deltoid. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

E: 40 óra 

L: 20 óra 

 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

116 

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. A valószínűségi gondolkodás 

fejlesztése. Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével (biztos, lehetetlen ese-

mény). Valószínűségi és statisztikai alapfogalmak szemléleti alapon történő kialakítása. Valószínű-

ségi kísérletek végrehajtása. 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, ké-

szítése. Elemzőképesség fejlesztése a napi sajtóban, különböző kiadványokban található grafiko-

nok, táblázatok felhasználásával. 

Átlagszámítás néhány adat esetén (számtani közép). Az átlag lényegének megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

 

Tematikai egység 

 

A tananyag rendszerezése 

Órakeret 

E: 24 óra 

L: 12 óra 

 

 

Javaslat 

Minden tanulási szakasz végén szükség van annak rövid összefoglalására, 

miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, illetve milyen 

elemeivel ismerkedhettek meg a tanulók az elmúlt tanulási szakaszban. Az 

összefoglalás, rendszerezés elvégezhető egy tanítási blokkban a ciklus vé-

gén, de lehet az egyes témakörökhöz is csatolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felis-

merése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának 

felírása, ábrázolása. Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalma-

zása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. Né-

hány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Számtan, algebra 

Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása szám-

egyenesen. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megol-

dása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. 

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, 

a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Záró-

jelek alkalmazása. 
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Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (szimbólumok segítsé-

gével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). 

Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös több-

szörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 

100) ismerete, alkalmazása. 

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmérték-

egységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati 

feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerü-

let, felszín és térfogat számítása során. 

Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont ko-

ordinátáinak a leolvasása. 

Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felisme-

rése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása sza-

badon választott módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Geometria 

Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának isme-

rete. A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő áb-

rák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőle-

ges és párhuzamos egyenesek. 

Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria 

felismerése. 

A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkal-

mazása feladatok megoldásában. 

Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. A tanult testek tér-

fogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, 

űrmértékének meghatározása. 

Valószínűség, statisztika 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Né-

hány szám számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok, kí-

sérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

118 

7. évfolyam 

Éves óraszám 7. évfolyam esti: 108 levelező: 54 

Heti óraszám 7. évfolyam esti: 3 levelező: 1,5 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

 

 

 

Javaslat 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni ta-

nulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos 

munka során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, 

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

szített) projektmunka minősítése is. Az éves munka végső minősítése 

természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is. Ki-

emelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges 

fejlesztő értékelés megvalósítására. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai lo-

gika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

E: 26 óra 

L: 13 óra 

Előzetes tudás Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két 

véges halmaz közös része. Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hét-

köznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságá-

nak eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlítás-

hoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 

alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba ren-

dezése különféle módszerekkel. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szó-

beli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. Fogalmak egymáshoz való viszonyának, ösz-

szefüggéseknek a megértése. A rendszerezést segítő eszközök és algo-

ritmusok használatának fejlesztése. A bizonyítás, az érvelés iránti igény 

felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz 

uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. (Matematikatörténet: Cantor.) A halmazszemlélet 

fejlesztése. Rendszerszemlélet fejlesztése. 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezé-

sek használata. A matematikai szaknyelv pontos használata. A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 
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Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. 

Érvelés. 

A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Szö-

vegelemzés, értelmezés, szöveg lefordítása a matematika nyelvére. Ellenőrzés, önellenőrzés 

iránti igény erősítése.Igényes grafikus és verbális kommunikáció. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése). Sorba rendezés, kiválasztás. Néhány elem esetén az összes eset felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett fel-

sorolásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen. 

 

Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél 

 

2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

E: 48 óra 

L: 24 óra 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázo-

lása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, ab-

szolút érték, reciprok. Mérés, mértékegységek használata, átváltás egy-

szerű esetekben. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányos-

sági feladatok megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. Alap-

műveletek racionális számokkal írásban. A zárójelek, a műveleti sor-

rend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények 

becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. Szöveges feladatok meg-

oldása. A százalékszámítás alapjai. 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kap-

csolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés ma-

tematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek ér-

telmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. A de-

finícióalkotás igényének felkeltése. A szabványos mértékegységek-

hez tartozó mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik képzeletben 

való felidézése. Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesz-

tése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során 

a munka tervezése, szervezése, megosztása. Az ellenőrzés, önellen-

őrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Racionális számok (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra (végtelen, nem 

szakaszos tizedes törtek). A számfogalom mélyítése. 

A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. A rendszerező képesség fej-

lesztése. 
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Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. Eredmények becslése, ellenőrzése. Műveletfogalom mélyítése. A zárójel és a műve-

leti sorrend biztos alkalmazása. Számolási és a becslési készség fejlesztése. Az algoritmikus gon-

dolkodás fejlesztése. 

A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok körében. A hatvány fogalmának 

kialakítása, fejlesztése. 

Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztása. Hatványozásnál az alap és 

a kitevő változásának hatása a hatványértékre. 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése (fejben és írásban). 

A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális számra (π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása számológéppel. 

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Matematikatörténet: érdekességek a prímszá-

mok köréből. A korábban tanult ismeretek és az új ismeretek közötti összefüggések felismerése. 

Oszthatósági szabályok. Számelméleti alapú játékok. Matematikatörténet: tökéletes számok, ba-

rátságos számok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös többszörös. A tanult ismere-

tek felelevenítése. Oszthatósági szabályok alkalmazása a törtekkel való műveleteknél. A bizo-

nyítási igény felkeltése oszthatósági feladatoknál. Két szám legnagyobb közös osztójának kivá-

lasztása az összes osztóból. A legkisebb pozitív közös többszörös megkeresése a közös többszö-

rösök közül. 

Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

A következtetési képesség fejlesztése: a mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kap-

csolatok meglátása, a felmerülő arányossági feladatok megoldása során. 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben. Gyakorlati mérések, mértékegység- átváltások 

helyes elvégzése. Ciklusonként átélt idő és lineáris időfogalom, időtartam, időpont szavak értő 

ismerete, használata. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete, értelmezése, kiszámításuk követ-

keztetéssel, a megfelelő összefüggések alkalmazásával. A mindennapi élet és a matematika kö-

zötti gyakorlati kapcsolat meglátása a gazdasági élet, a környezetvédelem, a háztartás köréből 

vett egyszerűbb példákon. 

A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Gazdaságossági számítások. Felada-

tok az árképzés: árleszállítás, áremelés, áfa, betétkamat, hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó bér, 

valamint különböző termékek (pl. élelmiszerek, növényvédő szerek, oldatok) anyagösszetétele 

köréből. Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. 

Becslések és következtetések végzése. Zsebszámológép célszerű használata a számítások egy-

szerűsítésére, gyorsítására. 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. 
 

Helyettesítési érték kiszámítása. Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű szimbólumok megértése és alkalmazása a matematikában. Betűk használata 

szöveges feladatok általánosításánál. 
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Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész kife-

jezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel. Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. Egyszerű szimbólumok megértése és a matematikában, valamint a többi tantárgyban 

szükséges egyszerű képletalakítások elvégzése. Algebrai kifejezések egyszerű átalakításának fel-

ismerése. 

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. 

Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Algoritmikus gondolkodás továbbfejlesztése. 

A megoldások ábrázolása számegyenesen. Az ellenőrzés igényének fejlesztése. 

A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek használatával. Ellenőrzés. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó 

hosszabb szövegek feldolgozása. Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, 

a vásárlások, a család jövedelmének ésszerű felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlesztése. A lényeges és lényegtelen elkülönítésének, az 

összefüggések felismerésének fejlesztése. A gondolatmenet tagolása. Az ellenőrzési igény to-

vábbi fejlesztése. Igényes kommunikáció kialakítása. 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös több-

szörös. Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. 

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű 

kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, 

mérlegelv, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél 

 

3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

E: 30 óra 

L: 15 óra 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Biztos tájékozódás 

a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

 derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értel-

mezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek isme-

rete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függ-

vényábrázolás). 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
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Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordináta-rendszerben. A függvényszemlélet fejlesztése. Időben lejátszódó 

valós folyamatok elemzése a grafikon alapján. 

Lineáris függvények. Egyenes arányosság grafikus képe. 

(Példa nem lineáris függvényre: f(x) = x2, f(x) =׀x׀). Függvények jellemzése, növekedés, fogyás. 

A mindennapi élet, a tudományok és a matematika közötti kapcsolat fölfedezése konkrét példák 

alapján. Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben. Számítógép használata a függ-

vények ábrázolására. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. Helyzetfelismerés: a tanult ismeretek 

alkalmazása új helyzetben. 

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban megadott sza-

bály grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével. Kapcsolatok észrevétele, megfogalma-

zása szóban, írásban. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. Matematikatörténet: Gauss. Gauss-módszer. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési 

tartomány, értékkészlet. Számtani sorozat, számtani közép. 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám 8. évfolyam esti: 108 levelező: 54 

Heti óraszám 8. évfolyam esti: 3 levelező: 1,5 
 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

 

4. Geometria 

Órakeret 

E: 50 óra 

L: 25 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, parale-

logramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. 

Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok 

tengelyes tükörképének megszerkesztése. Két pont, pont és egyenes távolsága, két 

egyenes távolsága. Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhu-

zamos egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. Szerkesztési 

eszközök használata. Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott 

pont koordinátáinak a leolvasása. A téglalap és a deltoid kerületének és területének 

kiszámítása. A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterület-

hez) kapcsolható 

fejlesztési felada-

tok 

Rendszerező készség fejlesztése. A mindennapi élethez kapcsolódó egy-

szerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban elő-

forduló geometriai ismereteket igénylő problémák megoldására való ké-

pesség fejlesztése. Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geo-

metriai transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfi-

gyelése. Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesz-

tése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló ösz-

szehajtásának, szétvágásának elképzelése. A pontos munkavégzés igényé-

nek fejlesztése. A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismerte-

tése (szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szer-

kesztés, diszkusszió). A bizonyítási igény felkeltése. Az együttműködés-

hez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenyked-

tetés, feladatmegoldás során a munka tervezése, szervezése, megosztása; 

kezdeményezőkészség, együttműködési készség, tolerancia. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A tanult ismeretek felidézése, megerősí-

tése. A halmazszemlélet fejlesztése. A háromszögek és a négyszögek tulajdonságaira vonatkozó igaz- 

hamis állítások megfogalmazásán keresztül a vitakészség fejlesztése. Tömör, de pontos szabatos ki-

fejezőkészség fejlesztése. A szaknyelv minél pontosabb használata írásban is. 

A háromszögek magassága, magasságvonala, magasságpontja. A háromszögek kerületének és terü-

letének kiszámítása. Átdarabolás a terület meghatározásához. Eredmények becslése. 

A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai Farkas, Bolyai János. Érdekességek: gömbi geometria. Tételek megfo-

galmazása megfigyelés alapján. 

Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör kerü-

lete, területe. A kör és érintője. Törekvés a tömör, de pontos, szabatos kommunikációra. A szak-

nyelv egyre pontosabb használata írásban is. A terület meghatározása átdarabolással. A kör kerüle-

tének közelítése méréssel. Számítógépes animáció használata az egyes területképletekhez. 

A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid) szerkesztése. Nevezetes szö-

gek szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°. A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű haszná-

lata. Átélt folyamatról készült leírás gondolatmenetének értelmezése (pl. egy szerkesztés leírt lépé-

seiről a folyamat felidézése). 

Középpontos tükrözés. A középpontos tükrözés tulajdonságai. A középpontos tükörkép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés során. A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése. 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. A tanult sokszögek osztályozása szimmetria sze-

rint. Halmazképző, rendszerező képesség fejlesztése. A matematika kapcsolata a természettel és a 

művészeti alkotásokkal. 

Tengelyes és középpontos szimmetria alkalmazása szerkesztésekben. Áttekinthető, pontos szerkesz-

tés igényének fejlesztése. 

Eltolás, a vektor fogalma. Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. Áttekinthető, pontos 

szerkesztés igényének fejlesztése. 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk tulajdonságainak felismerése, felhasználása a 

fogalmak kialakításánál. 

Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszögek egybevágóságának esetei. A szaknyelv pon-

tos használata. 
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Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata. 

Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése. 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben. A gyakorlati mérések, mértékegységváltások he-

lyes elvégzésének fejlesztése. 

Pitagorasz tétele. Matematikatörténet: Pitagorasz. A pitagoraszi számhármasok. A Pitagorasz-tétel 

alkalmazása geometriai számításokban. 

Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény fejlesztése. Zsebszámológép célszerű használata a számítások egy-

szerűsítésére, gyorsítására. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség fejlesztése: a középpontos nagyítás, kicsinyítés felis-

merése hétköznapi szituációkban. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás. 

Vektor. Egybevágóság. Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. Belső és külső szög. Háromszög, magas-

ságvonal, magasságpont. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldal-

lap, oldalél. 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 

 

5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

E: 20 óra 

L: 10 óra 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Néhány szám 

számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok és kísérletek, az adatok 

tervszerű gyűjtése, rendezése. 

A tantárgyhoz (műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési feladatok 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Gazdasági neve-

lés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. Adatsokaságban 

való eligazodás: táblázatok olvasása, grafikonok készítése, elemzése. Statisztikai szemlélet fejlesz-

tése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. Számtani közép ki-

számítása. Gazdasági statisztikai adatok, grafikonok értelmezése, elemzése. Adatsokaságban való el-

igazodás képességének fejlesztése. Ok-okozati összefüggéseket felismerő képesség fejlesztése. 

Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. Valószínűségi kísér-

letek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekességek a valószínűség-számítás fejlődéséről. Valószínűségi szemlélet fej-

lesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

 

Tematikai egység 

 

A tananyag rendszerezése 

Órakeret 

E: 16 óra 

L: 8 óra 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

125 

 

 

 

Javaslat 

Minden tanulási szakasz végén szükség van annak rövid összefoglalására, mi-

ről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, illetve milyen ele-

meivel ismerkedhettek meg a tanulók az elmúlt tanulási szakaszban. Az össze-

foglalás, rendszerezés elvégezhető egy tanítási blokkban a ciklus végén, de le-

het az egyes témakörökhöz csatolni. Az általános iskolai szakasz végén minél 

szélesebb áttekintés szükséges a tanult ismeretek kapcsán. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 22 óra 

L: 11 óra 

 

 

 

Javaslat 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. Nappali 

vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni problémák-

nak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a megoldására, esetleg 

(ha az osztály többségének megfelel) a tanulók szakmájába vágó speciális 

feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos projektmunkákra, jó esetben 

más tantárggyal közös projekt megvalósítására fordítani. Levelező formánál 

a kisebb időkeretben szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, 

hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek 

a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös elem-

zésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére fordí-

tani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen előzetesen meg-

beszélve! 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Geometria 

A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat ké-

szíteni, pontos szerkesztéseket végezni. Ismeri a tanult geometriai 

alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső 

szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonsá-

gai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. Tengelyes és 

középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsi-

nyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesz-

tés nélkül). A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számí-

tási feladatokban. Háromszögek, speciális négyszögek és a kör ke-

rületének, területének számítása feladatokban. A tanult testek (há-

romszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogat-

képleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban 

előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti 

az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen 

eseményt. Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számí-

tásokban. Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének isme-

rete, esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése. 
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Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

A történelem, mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik 

alapja. A nemzeti, az európai és az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelemből ugyan-

akkor az is kitűnik, hogy az egyes népek, nemzetek kölcsönösen egymásra vannak utalva. 

A kölcsönös függőség megértése, a különbségek tudomásul vétele a kultúrák sajátos értékeinek és érde-

keinek megismerését és tiszteletben tartását kívánja. 

A tantárgy feladata elsősorban a történelmi szemlélet fejlesztése és képességek kialakítása. A történelem 

és állampolgári ismeretek tantárgy célja az is, hogy megértesse a folyamatosság és a változás-változtatás 

történelmi szerepét, és ezen keresztül mutassa meg, hogy minden nemzedéknek megvan a maga felelős-

sége a történelem alakításában. Mindez a jelen ellentmondásos folyamataiban való eligazodást is szol-

gálja. 

A diákoknak arra is szükségük van, hogy a múlt ismerete mellett megértsék saját korukat. Az állampol-

gári ismeretek tanításának célja, hogy a diákok el tudjanak igazodni a közéletben, értsék a jogilag sza-

bályozott demokratikus viszonyok rendszerét, működését. Így a tantárgy tanítása alapot ad a demokra-

tikus közéletben való tudatos részvételhez. 

A történelem és állampolgári ismeretek tantárgynak fontos szerepe van az ismeretszerzési és - feldolgo-

zási képességek kialakításában és fejlesztésében. Szükséges, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek 

saját emberi-társadalmi környezetükből, történetekből, képekből, a tömegkommunikációs eszközökből, 

egyszerű statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más is-

merethordozókból. Fontos, hogy ezeket az ismereteket egyre önállóbban és egyre kritikusabban értel-

mezzék, s belőlük következtetéseket tudjanak levonni. 

A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok sajátítsák el a sokoldalú információgyűjtés és-felhasz-

nálás képességét, a legfontosabb kézikönyvek, lexikonok, atlaszok használatát. Legyenek képesek a leg-

fontosabb történelmi fogalmak és kifejezések készségszintű alkalmazására. 

A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget tenni tények és vélemények 

között, tanulják meg az információt kritikusan szemlélni, a történelmi-társadalmi jelenségek összefüg-

géseit megkeresni, e jelenségeket összehasonlítani. 

Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan ismerjék fel a folyamatosság és a változások szerepét a történelmi 

folyamatokban, tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek megőrzésének nagy szerepe van a 

társadalom életében. A tananyag feldolgozása során ismerjék meg azokat az alapvető elemzési, értelme-

zési szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani véleményüket sze-

mélyekről, helyzetekről, eseményekről, intézményekről. Ennek alapján véleményüket egyre árnyaltab-

ban tudják megindokolni. A történelemtanításnak-tanulásnak a tanulók szóbeli és írásos kifejezőképes-

ségének fejlesztésében is jelentős szerepe van. A tanulók szerezzenek gyakorlatot események elbeszé-

lésében, különféle szövegek reprodukálásában. Tanuljanak meg írásban válaszolni szóbeli és írásbeli 

kérdésekre, vázlatot, felelettervet írni, jegyzetelni. Legyenek képesek rövid beszámolót, kiselőadást tar-

tani egy-egy témáról, különböző információk alapján. Sajátítsák el a kulturált vita technikáit és szabá-

lyait. Véleményüket lényegre törően és érvekkel alátámasztva fejtsék ki. Ugyanakkor legyenek képesek 

a másik fél véleményét is pontosan megérteni és figyelembe venni hozzászólásaikban. A történelemi 

események időben és térben játszódnak; történelmi tudat nem alakulhat ki időbeli és térbeli tájékozódási 

képesség nélkül. Az évszámok segítségével történő tájékozódó képesség fejlesztése mellett a diákoknak 

el kell sajátítaniuk az idő tagolásának módszerét. Az eseményeket térben is el kell tudni helyezniük. 

Gyakorlatot kell szerezniük különböző méretarányú térképek olvasásában és annak megítélésében, hogy 

a földrajzi környezet miként hat egy-egy ország, térség fejlődésére. 
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5. évfolyam 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 

 

 

Tematikai egység 

 

Őskor ókor korai középkor 

Órakeret 

E: 28 óra 

L: 28 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudása. 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterü-

lethez) kapcsol-

ható fejlesztési 

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, kör-

nyezeti szerepének értése. Információk gyűjtése és értelmezése tan-

könyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. Különböző írásos 

források összevetése, elemzése megadott szempontok alapján. Egyszerű 

mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. A tanári elbeszélés, magya-

rázat megértése. A kerettantervben megjelölt személyiségek és fogalmak 

összekapcsolása. Információk szerzése újságokból, filmekből és rádió-

műsorokból. Anyaggyűjtés tanári segítséggel egy adott témában. Vala-

mely kijelölt téma feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással. 

Könyvtárhasználat. 

Kifejezőképesség 

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. Egyszerű 

írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. A megismert 

történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. Történelmi személyek 

vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. Összefüggő élőbeszéd 

gyakorlása megadott történelmi témáról. Összehasonlító diagramok, gra-

fikonok, táblázatok készítése. Összefüggő felelet megadott történelmi té-

máról, a megismert fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus 

rajzok, ábrák megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és magyar törté-

nelem eseményeinek rendszerezése. 

Tájékozódás időben 

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr.e., Kr.u., illetve az 

évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása. Történelmi 

események időrendbe állítása. Az egyetemes és a magyar történelem ese-

ményeinek összevetése. A történelmi múlt jelenben való továbbélésének 

felismerése. Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a kü-

lönböző területeken végbement események közül melyik történt előbb, 

melyik később. Kronologikus táblázatok készítése. 

Tájékozódás térben 

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített esemé-

nyek hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek megneve-zése. Te-

rületi változások megfigyelése különböző történelmi atlaszokon. 

Ismeretek 

─ Az őskor és az ókori Kelet (Mezopotámia /sumérek, akkádok, asszírok, hettiták, zsidó törzsek, 
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Egyiptom). 

─ Az ókori Kelet kulturális öröksége. A Biblia és az Ószövetség (a héber Biblia). 

─ A görög civilizáció (Kréta és Mükéné, a görög poliszok: Spárta, Athén). 

─ Konfliktusok: Trója, a perzsa háborúk. 

─ A hellenizmus (Nagy Sándor és a hellenisztikus államok). 

─ Az ókori Róma (a királyság és a köztársaság évszázadai). 

─ Konfliktusok: a pun háborúk, polgárháborúk, rabszolgafelkelések. 

─ A császárság. 

─ A népvándorlás. 

─ Az Európán kívüli civilizációk (India, Kína, Japán, a Kolumbusz előtti Amerika, Afrika). 

Európa a korai középkorban (a frankok és Nagy Károly, a Német-római Császárság, a Pápai Ál-

lam). 

─ Európa 1000 és 1300 között. 

─ A magyar történelem kezdetei. (A magyar nép eredete: mondák és valóság. Az Uráltól a Kár-

pát-medencéig. Társadalom és hitvilág. A honfoglalás.) 

─ Magyarország az Árpádok időszakában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: 

Őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkameg-

osztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, terme-

lés, kézművesség, csere, barlangrajz, város, birodalom, városállam, piac, ke-

reskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, színház, királyság, 

köztársaság, rabszolga, császár, provincia, amfiteátrum, a zsidó vallás, di-

aszpóra, keresztény, evangélium, megváltó, a keresztény időszámítás, bar-

bár, népvándorlás, eretnekség, vallási intolerancia, zsidóüldözés, finnugor, 

őshaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, 

táltos, honfoglalás. Szent Korona. 

Topográfia: 

Egyiptom, Nílus, Olümposz, Olümpia, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom; 

Itália, Róma, Karthágó, Római Birodalom, Betlehem, Jeruzsálem; Pannónia, 

Aquincum, Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence. 

Nevek: 

Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid vagy Salamon. Zeusz, Pallasz Athéné, Pe-

riklész, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Júdás, 

Szent Pál, Hunor, Magor, Emese, Álmos, Árpád, Géza, István. 

Évszámok: 

Kr.e. 753, Kr.u. 476, 800, 895, 997-1038, 1000, 12411242, 1301. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 
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Javaslat 

Múzeumlátogatás. 

A régészek munkája (ásatások). 

Közösen megtekintett történelmi film megbeszélése. 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 
a) A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió). 

b) A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményei alapján (dolgozatok). 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, 

szóbeli) között. Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, 

melyik később. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen ne-

vek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdé-

sek alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja 

a tanult történet lényegét kiemelni. Tudja a tanult történetek eseményeinek 

helyszíneit térképeken megmutatni. Tudjon elvégezni egyszerű kronoló-

giai számításokat. 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat A tanuló előzetes tudásának azonosítása. 

 

 

Tematikai egység 

 

A középkor és a polgári átalakulás kora 

Órakeret 

E: 28 óra 

L: 28 óra 

Előzetes tudás A tanuló előzetes tudása. 

 Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

 Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, 

környezeti szerepének értése. Információk gyűjtése és értelmezése 

tankönyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. Különböző 

írásos források összevetése, elemzése megadott szempontok alap-

ján. Egyszerű mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. A keret-

tantervben megjelölt személyiségek és fogalmak összekapcsolása. 

Információk szerzése újságokból, filmekből és rádióműsorokból. 

Anyaggyűjtés tanári segítséggel egy adott témában. Valamely ki-

jelölt téma feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással. 

Könyvtárhasználat. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Kifejezőképesség Kérdések megfogalmazása egy-egy történelmi 

tényről, témáról. Egyszerű írásos források szövegének megértése 

tanári segítséggel. A megismert történelmi fogalmak alkalmazása 

élőbeszédben. Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tet-

teinek megokolása. Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott 

történelmi témáról. Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblá-

zatok készítése. Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a 

megismert fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus raj-

zok, ábrák megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és magyar tör-

ténelem eseményeinek rendszerezése. 

 Tájékozódás időben  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr.e., Kr.u., illetve 

az évtized, évszázad, évezred fogalmak, gyakorlása. Történelmi ese-

mények időrendbe állítása. Az egyetemes és a magyar történelem ese-

ményeinek összevetése. A történelmi múlt jelenben való továbbélésé-

nek felismerése. Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy 

a különböző területeken végbement események közül melyik történt 

előbb, melyik később. Kronologikus táblázatok készítése. 

 Tájékozódás térben 

 A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített ese-

mények hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek megnevezése. 

Területi változások megfigyelése különböző történelmi atlaszokon. 

Ismeretek 

─ Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása. Zsigmond, a császár és király. Hunyadi János török-

ellenes küzdelme. Mátyás király. A magyar királyság a XVI. század fordulóján. A három részre 

szakadt ország. 

A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. A reformáció, a vallásháborúk. 

Török világ Magyarországon. 

Erdély aranykora. Buda visszafoglalása.  

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. 

A polgári átalakulás kora: az angol forradalom és polgárháború, az Amerikai Egyesült Államok 

megalakulása.  

A francia forradalom és következményei. Napóleon és Európa. A mezőgazdaság és a gépek for-

radalma. Az ipari forradalom társadalmi következményei. 

Mária Terézia és II. József.  

A soknemzetiségű Magyarország. 

A polgárosodás kezdetei Magyarországon. Haza és haladás a XIX. század első felében.  

A reformkor nagyjai (gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos.) 1848. március 15-e. 

A polgári forradalom eredményei. 

A szabadságharc és Európa: esélyek és eredmények. 
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Kulcsfogalma 

/ fogalmak 

Fogalmak: Aranyforint, nemes, báró, kilenced, kormányzó, végvár, 

újkor, felfedező, gyarmat, világkereskedelem, bankár, hitel, humanizmus, re-

formáció, protestáns, katolikus, parlament, szpáhi, janicsár, pasa, hajdú, vég-

vár, kuruc, labanc, nádor, betelepítés, bevándorlás, állandó hadsereg, vallási 

türelem, államnyelv, alkotmány, emberi jogok, vallási egyenjogúság, felvilá-

gosodás, forradalom, jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazda-

sági forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, ka-

pitalizmus, politika, országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reform-

kor, közteherviselés, örökváltság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, fele-

lős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, nemzetőrség, honvédség, 

trónfosztás. 

Nevek: Róbert Károly, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, 

Hunyadi Mátyás, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán, I. Ferdinánd, Szapo-

lyai János, Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, Gutenberg, Leonardo da 

Vinci, Galileo Galilei, Dobó István, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, 

II. József, Washington, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Stephen-

son, Kazinczy Ferenc, báró Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi István, Kos-

suth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, gróf Batthyány Lajos, Görgey Artúr, 

Bem, Metternich, Haynau. 

 Topográfia::Bécs, Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Amerika, London, Madrid, Királyi Ma-

gyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Szigetvár, Pozsony, Isztambul, Boston, 

Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad. 

Évszám: 1301, 1351, 1437, 1456, 1514, 1526, 1541, 1492, 1517,1552, 1686,17031711, 

17401780, 1776, 1789, 1815, 1848, 1848. március 15., 1849. október 6. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Javaslat 
Múzeumlátogatás. A régészek munkája (ásatások). Közösen megtekintett 

történelmi film megbeszélése. 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 
A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió). A tanuló szóbeli és írás-

beli teljesítményei alapján (dolgozatok). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A tanuló legyen képes a korszakokra jellemző képeket, épületeket felis-

merni. Tudjon információkat gyűjteni adott történelmi témában egyénileg 

vagy tanári segítséggel. Tudjon történetet önállóan elmesélni a kerettan-

tervben megjelölt fogalmak segítségével. Legyen képes a feldolgozott tör-

ténelmi anyag lényegének felismerésére. Tudjon különböző típusú térké-

peket (földrajzi, történelmi) használni. 
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7. évfolyam 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat A tanuló előzetes tudásának azonosítása. 

 

 

Tematikai egység 

 

A nemzetállamok kora 

Órakeret 

E: 28 óra 

L: 28 óra 

Előzetes tudás A tanuló előzetes tudása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, kör-

nyezeti szerepének értése. Információk gyűjtése és értelmezése tan-

könyvi szövegből, képekből, statisztikai adatokból. Különböző írásos 

források összevetése, elemzése megadott szempontok alapján. Egy-

szerű mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. 

A tanári elbeszélés, magyarázat megértése. A kerettantervben megje-

lölt személyiségek és fogalmak összekapcsolása. Információk szer-

zése újságokból, filmekből és rádióműsorokból. Anyaggyűjtés tanári 

segítséggel egy adott témában. Valamely kijelölt téma feldolgozása 

csoportmunkában, tanári irányítással. 

Könyvtárhasználat. 

Kifejezőképesség 

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. Egy-

szerű írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. A meg-

ismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. Történelmi 

személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. Összefüggő 

élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról. Összehasonlító di-

agramok, grafikonok, táblázatok készítése. Összefüggő felelet meg-

adott történelmi témáról, a megismert fogalmak felhasználásával. A 

megismert sematikus rajzok, ábrák megelevenítése élőszóban. Az 

egyetemes és magyar történelem eseményeinek rendszerezése. 

Tájékozódás időben 

 A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr.e., Kr.u., illetve 

az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása. Törté-

nelmi események időrendbe állítása. Az egyetemes és a magyar törté-

nelem eseményeinek összevetése. A történelmi múlt jelenben való to-

vábbélésének felismerése. Annak gyakorlása konkrét példák segítség-

ével, hogy a különböző területeken végbement események közül me-

lyik történt előbb, melyik később. Kronologikus táblázatok készítése. 

Tájékozódás térben 

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített ese-

mények hozzákapcsolása. Az események helyszíneinek megnevezése. 

Területi változások megfigyelése különböző történelmi atlaszokon. 
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Ismeretek 

Az ipari forradalom és kapitalizmus kora. Új nemzetállamok: USA, Olaszország, Németország. 

Nemzetállamok a Török Birodalom helyén. Versenyben a világ felosztásáért gyarmatosítás. Ma-

gyarország a szabadságharc bukása után. A kiegyezés. Gazdasági felzárkózás. Polgárosodó ma-

gyar társadalom. Az első világháború előzményei. Az első világháború. A háború okai és céljai. 

Győztesek és vesztesek. Frontvonalak és a hátország. Forradalom Oroszországban. Európa az 

első világháború után. A nagy gazdasági világválság. A nácizmus Németországban. A sztálini 

Szovjetunió. Út a háború felé. Magyarország az első világháború után. Forradalom és ellenfor-

radalom. A gazdasági világválság és Magyarország. Európai háborúból világháború. A II. világ-

háború jellemzői, főbb eseményei. Magyarország a második világháborúban. Magyarország né-

met megszállása és a nyilas hatalomátvétel. Az európai és a magyar zsidóság tragédiája, a holo-

kauszt. A háború befejezése és a békekötés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: 

Polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, 

gyarmatbirodalom, passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, közös ügyek, 

polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millen-

nium; szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia, politikai 

antiszemitizmus; központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, hátor-

szág, békerendszer, bolsevik, szovjet, parlamenti demokrácia, gazdasági vál-

ság, nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, koncent-

rációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, koncepciós per, tervgazdálkodás, 

propaganda, őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, konszolidáció, irre-

dentizmus, kommunisták, nyilasok, konzervatív, liberális, totális háború, ha-

digazdaság, Gulag, gettó, deportálás, munkaszolgálat, haláltábor, holokauszt, 

roma/cigány népirtás, „hintapolitika”, partizán, antifasiszta ellenállás, hábo-

rús bűnös, malenkij robot. 

 Nevek: 

Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx, Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös 

József, Tisza Kálmán, Ganz Ábrahám, Weiss Manfréd, Wilson, Lenin, Adolf Hitler, Joszif V. 

Sztálin, 

F. D. Roosevelt, gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Bethlen István, gróf 

Teleki Pál, Gömbös Gyula, Churchill, Kállay Miklós, Bajcsy-Zsilinszky Endre. 

Topográfia: 

Poroszország, Németország, Olaszország, Szerbia, Románia, Bulgária, Osztrák-Magyar Mo-

narchia, Budapest, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ausztria, Szovjetunió, New York, Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, Észak-Erdély, Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima. 

 

Évszám: 18611865, 1871, 1867, 18671916, 1914-1918, 1917, 1929-1933, 

1938, 1918, 1919, 1920, 1939, 1941, 1944. március 19., 

1944. október 15., 1945. május 9., 1945. szeptember 2. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Javaslat Múzeumlátogatás. A régészek munkája (ásatások). 

Közösen megtekintett történelmi film megbeszélése. 
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Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 
a) A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió). 

b) A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményei alapján (dolgozatok). 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A tanuló tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, a 

tankönyv vagy a megadott irodalom alapján. Készítsen önállóan vázlatot az 

adott témáról. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikono-

kat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrá-

sokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, kor-

szakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. 

Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a techni-

kai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat A tanuló előzetes tudásának azonosítása. 

 

 

Tematikai egység 

 

A II. világháború lezárásától napjainkig 

Órakeret 

E: 18 óra 

L: 18 óra 

Előzetes tudás A tanuló előzetes tudása. 

Ismeretszerzési és feldol-

gozási képességek 

 

 Az egyes korszakok jellemző tárgyainak felismerése, azonosítása, környezeti szerepének meg-

értése. Információk gyűjtése és értelmezése tankönyvi szövegből, képekből, statisztikai adatok-

ból. Különböző írásos források összevetése, elemzése megadott szempontok alapján. Egyszerű 

mennyiségi mutatók gyűjtése, értelmezése. A kerettantervben megjelölt személyiségek és fogal-

mak összekapcsolása. Információk szerzése újságokból, filmekből és rádióműsorokból. Anyag-

gyűjtés tanári segítséggel egy adott témában. Valamely kijelölt téma feldolgozása csoportmun-

kában, tanári irányítással. Könyvtárhasználat. 

Kifejezőképesség  
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi tényről, témáról. Egy-

szerű írásos források szövegének megértése tanári segítséggel. 

A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 

Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megindo-

kolása. Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi té-

máról. Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készí-

tése. Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert 

fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus rajzok, ábrák 

megelevenítése élőszóban. Az egyetemes és a magyar történelem 

eseményeinek rendszerezése. 

 Tájékozódás időben  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. Az évtized, évszázad, évezred fogalmak 

gyakorlása. Történelmi események időrendbe állítása. Az egyetemes és a magyar történelem 

eseményeinek összevetése. A történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése. An-

nak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző területeken végbement ese-

mények közül melyik történt előbb, melyik később. Kronologikus táblázatok készítése. 

 Tájékozódás térben  

A kerettantervben felsorolt helyekhez a kerettantervben rögzített események hozzákapcsolása. 

Az események helyszíneinek megnevezése. Területi változások megfigyelése különböző törté-

nelmi atlaszokon. 

Ismeretek 

A hidegháború kora: a kétpólusú világ létrejötte, a megosztott Európa (a szovjet típusú kommu-

nista diktatúrák és a demokratikus berendezkedésű országok) . Az európai integráció. A globali-

záció és a globális problémák (az urbanizáció, a környezetszennyezés, a terrorizmus, a migráció 

és a klímaváltozás). A szocialista világ bukása, a vasfüggöny lebontása. Az USA világhatalmi 

szerepe és az új nagyhatalmak: Kína, Japán, India. A „harmadik világ”. A világgazdaság műkö-

dése. Magyarország a II. világháború után: A Kádár-korszak jellemzői. A Kádár-rendszer bu-

kása. A rendszerváltozás, az alkotmányos demokrácia kialakulása. 

 Hidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, globa-

lizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, vasfüggöny, 

pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, államosítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nevek: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Maléter Pál, Kádár János, Antall József. 

 Topográfia: Kuba, New York, Vietnam, Afganisztán, Hága, Brüsszel, India, 

Kína, Egyiptom, Algéria. 

 Évszámok: 1945; 1948, 1948, 19481953, 1956. október 23. 19891990, 2001. 

szeptember 11. 

 

 

Tematikai egység 

 

Állampolgári ismeretek 

Órakeret 

E: 10 óra 

L: 10 óra 

Előzetes tudás A tanuló előzetes tudása. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismerése, megér-

tése. Az erkölcsi értékek felismerése, az ítélőképesség fejlesztése. Tá-

jékozottság növelése a napi politika történéseiben. 

A médiahasználat és -fogyasztás tudatosságának fejlesztése. 

Ismeretek 

Az állam és polgára. A nyilvánosság. A politikai rendszer intézményei. Részvétel a közügyekben. 

Emberi jogok, társadalmi kötelezettségek. A gyermek jogai.; Értékek és normák. Szokások és 

erkölcsök. Választás és döntés. A helyes életvezetés alapelvei. Az ember, mint csoportlény. 

Egyén és közösség. Magánélet és közélet a társadalomban. Fizikai és szellemi munka. Megélhe-

tés, gazdálkodás, jólét. Tulajdon, vállalkozás. Társadalom, kultúra, vallás. Kultúra és civilizáció. 

Kultúra és művelődés. Műveltség és képzettség. Munkaidő, szabadidő, szórakozás. Otthonterem-

tés. Háztartás. Ünnep és ünneplés. Az élet értelme az értelmes élet. Megismerés, hit, meggyőző-

dés. Természetkép, világkép, világszemlélet. Istenhitek és vallások. A vallás, mint hit, ismeret, 

élmény, szertartás, rítus és közösség. A vallás, mint világmagyarázat. A demokratikus állampol-

gárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, emberi jogok, más kultúrák tisztelete, ha-

gyománytisztelet, igazság, törvényesség, igazságosság, a polgári állam értékei. Társadalmi kö-

zösségek. Az egyén és a közösség a társadalomban. Döntés, megegyezés, együttműködés, több-

ség, kisebbség. A magyarországi nemzetiségek és a határokon túl élő magyarok. 

Kulcsfogalmak/fo-

galmak 

Állam, nemzet, nemzetiség, állampolgárság, választási alapelv, népszava-

zás, emberi jogok, civil társadalom, párt, politika. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Javaslat 
Civil szervezet meglátogatása és tevékenységének megismerése. Az ön-

kormányzati munka megismerése. 

 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 
A tanuló éves teljesítménye alapján (portfólió). A tanuló szóbeli és írásbeli 

teljesítményei alapján (dolgozatok). 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A tanuló tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb 

fordulópontjait. 

Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük 

az adott időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok 

fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző időszakok térké-

peit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni. 

Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt sze-

mélyei közül kik voltak kortársak. Környezetének, lakóhelyének fontos tör-

ténelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet folyamában. 
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

5–8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös 

jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban élő, tanuló 

ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, és azok feldolgozási módjai a NAT 

azon törekvésére építenek, amely szerint a természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az 

orvosok, mezőgazdászok, környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára 

fontos. A biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de saját 

szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti törvényszerűsége-

ket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a kettő kapcsolatáról való szemlélet 

formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati tényekből következ-

tetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és életkoruknak megfelelő válaszokat 

fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia tanulása során a mindennapi életben tapasztalható 

jelenségekből, problémákból kiindulva jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkal-

mazásához. A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak felis-

merésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az ismeretszerzés fo-

lyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív tanulási formákat támogató 

tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik a természettudományos gondolkodás-

hoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és más információforrások használata, az informá-

ciók rögzítésének és felidézésének képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és 

együttműködési képessége, megtanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás, a kíváncsiság kielégítése 

és fenntartása mellett azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtsá-

gosabb szakaszain is átsegíti a tanulót. A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely 

támogatja a tanulónak a tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását 

és az önálló tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek hátterében lévő 

általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások megismerése és megér-

tése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése során, e biomok jellegzetes élőlénye-

inek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvénysze-

rűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodása. Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűsé-

geire, és a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségé-

ben való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a megis-

merésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sajátosságainak a meg-

ismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a struktúra és a funkció közötti kap-

csolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi és az emberi szervekben, szervrendszerek-

ben. 
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 Témakör óraszám 

 5. évfolyam E L 

1. Élet a kertben 4 4 

2. Vizek, vízpartok élővilága 4 4 

3. Alföldi tájakon 4 4 

4. Az erdő életközössége 4 4 

5. Élet a forró éghajlati övben 5 5 

6. Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 5 5 

7. Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 5 5 

8. Rendszer az élővilág sokféleségében 5 5 

 összesen 36 36 

6. évfolyam 

1. Részekből egész Szervezettan 6 6 

2. Az emberi szervezet 7 7 

3. A szervezet anyag- és energiaforgalma 7 7 

4. A belső környezet állandóságának biztosítása 8 8 

5. A fogamzástól az elmúlásig 8 8 

 összesen 36 36 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely karak-

teresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása leginkább 

az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél lehetséges. A tudományos 

megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem a „miért éppen úgy van?” kér-

désre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, hogy a tanulók tervezett 

megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztalataikról feljegyzéseket készít-

senek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, miközben fejleszti a megfigyelés és az 

elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezen-

tációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek információhordozók alkalmazására és ter-

mészettudományi témájú ismeretterjesztő források keresésére, követésére, értelmezésére épül-

nek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának felelősségét az egészség, a természeti erőforrások 

és a környezeti rendszerek állapotának kontextusában helyezzük el. Az ember megismerése és 

egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak és tevékenységeknek meghatározó 

szerepük van a reális önismeret alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki 

egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenn-

tarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban van erkölcsi-állampolgári vetülete is, 

azaz az önmaga cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendel-

kező személyiség alakítása.  
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5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Élet a kertben Órakeret: 

4 óra 

Belépési követel-

mény 

Gyökérzet, szár, fás és lágy szár, törzs, lombkorona, levél, virág, termés, 

sziromlevél, csészelevél, porzó, termő, megporzás, életjelenségek. 

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növé-

nyek testfelépítésén keresztül. 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fo-

gyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 

A növények környezeti igénye termesztése, valamint szerveinek felépítése 

működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyarázata. 

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfel-

építésének példáján. A növények életfeltételeinek megismerése. A fenn-

tarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekezés 

kapcsán. A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember 

személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 

 

 

Problémák, jelensé-

gek, gyakorlati alkal-

mazások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mire van szükségük a növényeknek ahhoz, hogy szépek, egészségesek le-

gyenek, és bő termést hozzanak? Miért egészséges a zöldség- és gyümölcs-

félék fogyasztása? Milyen növényi részt fogyasztunk, amikor zöldséget, 

gyümölcsöt eszünk? Mi a veszélye a kártevők vegyszeres irtásának? 

Ismeretek: 

A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei. 

Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, burgonya, vöröshagyma, pap-

rika) környezeti igényei, termőhelye, testfelépítése, ehető részei, élettar-

tama, felhasználása. A termény és a termés megkülönböztetése. A zöldség- 

és gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében. Fogyasztásuk higié-

nés szabályai. A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonyabogár, ká-

posztalepke, házatlan csigák, monília. A kártevők elleni védekezés. A vegy-

szerhasználat következményei. A virágos növények (petúnia, tulipán) szer-

vei, testfelépítése. Dísznövények szerepe közvetlen környezetünkben (la-

kás, osztályterem, udvar). A növények gondozásának elemi ismeretei. 

A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, jelentősége. 

Az egyes fajok/fajták környezeti igényei és gondozási módja közötti össze-

függés felismerése. 

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető növényi részeinek összehasonlítása. An-

nak felismerése, hogy nemcsak a termések lehetnek termények. A főbb nö-

vényi szervek és a módosult növényi részek azonosítása. A növények kü-

lönböző szempontú csoportosítása. 
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A kártevők alapvető (ország szintű) besorolása és a kártevők hatására bekö-

vetkező elváltozások értelmezése. A vegyszermentes védekezés fontossá-

gának tudatosítása, a biológiai védekezés lehetőségeinek és jelentőségének 

felismerése. Egynemű és különnemű takarólevelű virág vizsgálata, a meg-

figyelések rögzítése. 

Növények telepítése, gondozása az osztályteremben, iskolaudvaron, a nö-

vények fejlődésének megfigyelése. 

A kert, mint életközösség értelmezése. A kerti madarak szerepének felisme-

rése a kártevők megfékezésében. 

Jellegzetes kerti madarak. A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, 

füstifecske, házi légy testfelépítése, életmódja, jelentősége. Az állatok sze-

repe a betegségek terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. 

Madárvédelmi alapismeretek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres, mel-

lékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas-, bogyóter-

més, módosult növényi rész: gumó, hagyma, egynyári, kétnyári, évelő, gyű-

rűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulás nélküli 

fejlődés, tápláléklánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Vizek, vízpartok élővilága Órakeret: 

4 óra 

 

Előzetes tudás 
A víz jelentősége, gerinctelen, puhatestű, ízeltlábú, rovar, gerinces, madár, 

növényevők, mindenevők, ragadozók, átalakulásos fejlődés, pete, átalaku-

lás nélküli fejlődés, vízszennyezés forrásai, következményei. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 
Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének 

megismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 

Az élőhely szervezet életmód összefüggéseinek magyarázata a víz- vízpart 

élőlényeinek vizsgálata során. 

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése 

az élővilág változatosságának, sokszínűségének, sérülékenységének tuda-

tosításával. 

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következ-

mények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen környezet kö-

zötti kapcsolatrendszer elemzésével. 

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes fe-

lelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A természet 

védelmében a tanulók aktív cselekvésre ösztönzése egyéni és közösségi 

szinten. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások  

Meleg, nyári napokon olykor tömegesen pusztulnak a halak a Balatonban. Mi ennek az oka? 

Hogyan képesek a kígyók egészben lenyelni táplálékukat? 
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Mit tehetünk, hogy kevesebb szúnyog fejlődjön ki környezetünkben? 

Mire jó a téli álom? 

Ismeretek: 

A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. 

Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, papucsállatka, baktériumok testfelépítése, életmódja. 

Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása: lebegő, gyökerező hínár, nádas mocsár-

rétek, ártéri erdők jellegzetes növényeinek testfelépítése, életmódja, jelentősége. 

A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és gerinces állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 

kecskerák, szúnyogok, szitakötők, ponty, leső harcsa, kecskebéka, vízisikló, tőkés réce, barna 

réti héja, fehér gólya külleme, teste, élete, jelentősége az életközösségben, az ember életében, 

védettségük. 

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői közötti különbségek azonosítása. 

Az egysejtű élőlények közötti különbségek megállapítása. 

A növények környezeti igényei és térbeli elrendeződése közötti összefüggés elemzése. 

A megismerési algoritmusok alkalmazása a lágy- és fásszárú növények vizsgálata során. 

A növényi szervek környezethez való alkalmazkodásának bizonyítása konkrét példákon. 

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentőségének elemzése. 

A megismerési algoritmusok használata a gerinces és a gerinctelen állatok bemutatása során. 

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő illusztrálása. 

Kölcsönhatások az életközösségben: táplálkozási láncok, táplálékhálózatok. 

Az életközösség veszélyeztetettségének okai, következményei: tápanyagdúsulás és a méreg-

anyag koncentrálódása. 

Az életfeltételek és az élőlények egyedszáma közötti összefüggés elemzése, bizonyítása. 

Táplálkozási láncok összeállítása, táplálkozási hálózat elemzése. 

Az emberi tevékenység hatásainak elemzése, a környezetszennyezés és az ember egészsége 

közötti összefüggés felismerése. 

Az állatok egyedszáma, veszélyeztetettsége és védettsége közötti összefüggés elemzése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki 

növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízelt-

lábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, té-

pőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalaku-

lás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Alföldi tájakon 
Órakeret: 

4 óra 
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Előzetes tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség madár, emlős, ízeltlábú, rovar, táplál-

kozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet szerve-

zet életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának algoritmusa, tájéko-

zódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmezése. 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, ter-

mészeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti ál-

lapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a ha-

zához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése. A szemléleti térképolvasás elemi készségei-

nek fejlesztése. A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a 

belőlük adódó problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Ismeretek: 

A füves puszták élővilága. Jellegzetes növé-

nyei: fűfélék, gyógy- és gyomnövények, jel-

lemzőik, jelentőségük. 

Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék,gyí-

kok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, egerész-

ölyv szervezete, életmódja. 

Táplálkozási láncok, táplálékhálózatok. 

Az életközösség veszélyeztetettsége, védelme. 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park 

természeti értékei. 

 

 

Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság 

élelmiszerellátásában. Termesztett növényei: 

búza, kukorica, napraforgó. Jellegzetes szer-

veik, termesztésük, felhasználásuk. 

 

 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az élel-

miszeripar összefüggései. 

A tájjellemzés algoritmusának megisme-

rése,gyakorlása. 

Diagramok, tematikus térképek információtar-

talmának értelmezése. 

Természeti erőforrások felismerése, értelme-

zése. Földrajzi-környezeti jelenségek közötti 

kölcsönhatások felismerése, analógiás követ-

keztetés. 

Hazai életközösségek ökológiai szemléletű jel-

lemzése. Az élőhelyek földrajzi sajátosságai-

nak, kapcsolatainak a felismerése. 

A növényi szervek környezeti tényezőkhöz 

való alkalmazkodásának bizonyítása. 

Környezet szervezet életmód összefüggései-

nek felismerése, magyarázata. 

Egy választott nemzeti park természeti értéke-

inek, vagy ősi magyar háziállatoknak a bemu-

tatása önálló kutatómunka, ismeretszerzés 

alapján. 

A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. 

A tájátalakítás elemeinek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűfélék, koronagyökér, taka-

rólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, 

rágcsáló. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Az erdő életközössége 
Órakeret 

4 óra 

 

 

 

Előzetes tudás 

Életközösség: lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás, 

telepes test, gerinces, madár, emlős, patás állat, gerinctelen, ízeltlábú, ro-

var, bogár, növényevő, mindenevő, ragadozó, redős, gumós, tarajos felü-

letű zápfog, összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, átalakulás nél-

küli fejlődés, teljes átalakulás, növények, állatok bemutatásának algorit-

musa, környezet szervezet életmód és szervek felépítése-működése közötti 

összefüggés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerek fejlesztési területhez kapcsolódóan az erdő életközösségé-

nek, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolatrendszerének öko-

lógiai szemléletű vizsgálata. 

Az erdei életközösségek előfordulása, környezeti tényezői, és szerkezeti 

különbségei közötti összefüggés feltárása és magyarázata. 

A hazai erdők szépségeinek, sokszínűségének felismerése, az érdeklődés 

felkeltése az életközösségek élőlényeinek megismerése iránt. A természet-

járás igényének kialakítása, a terület védelmét szolgáló magatartás- és vi-

selkedéskultúra fejlesztése. 

A környezet szervezet életmód, a szervek felépítése működése közötti ok-

sági összefüggések feltárása, bizonyítása. 

Az emberi tevékenységek az erdő életközösségére gyakorolt hatásainak 

elemzése. Az erdőpusztulás okainak és következményeinek feltárása. 

Szűkebb és tágabb környezetünkben fák és cserjék telepítésében, gondo-

zásában aktív cselekvésre ösztönzés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan változik a hegyvidéki erdők képe a 

magasság emelkedésével? 

Milyen jelei vannak az élőlények egymás kö-

zötti versengésének az erdőben? 

A gombák gyűjtésének és fogyasztásának 

szabályai. 

A kullancsok által terjesztett betegségek, jel-

lemző tüneteik. A megelőzés és védekezés 

formái. 

A természetjárás viselkedési szabályainak 

megfogalmazása. 

Hazai erdők életközösségének ökológiai 

szemléletű jellemzése. 

Az élő és az élettelen környezeti tényezők 

szerepének felismerése az erdők kialakulásá-

ban, előfordulásában és az erdők függőleges 

tagolódásában. 

A növények környezeti igénye és előfordu-

lása közti oksági összefüggések bizonyítása 

konkrét példákon keresztül. 
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Az erdőjárás magatartási szabályai. 

Ismeretek: 

Hazai erdőségek földrajzi helye, kialaku-

lása, gyakori erdőtípusainak jellemzői. 

Az erdő, mint életközösség. Az erdő szint-

jei, a környezeti tényezők függőleges irá-

nyú változásai. 

Az erdőszintek legjellemzőbb növényei-

nek: kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk, 

erdei fenyő, gyepürózsa, erdei pajzsika, 

nagy seprűmoha környezeti igényei, faji 

jellemzői, testfelépítése, hasznosítása, az 

életközösségben betöltött szerepe. 

Az erdő gombáinak: erdőszéli csiperke, 

gyilkos galóca faji sajátosságai. A gombák 

testfelépítése, táplálkozása, szaporodása. A 

gombák szerepe az életközösségekben, az 

egészséges táplálkozásban. A gombafo-

gyasztás szabályai. 

Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak 

(szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei vörös-

hangya, koronás keresztespók, közönséges 

kullancs, széncinege, nagy tarkaharkály, 

gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly, 

róka) külleme, teste, élete, szerepe az erdő 

életében. 

A kullancsok által terjesztett betegségek, 

az ellenük való védekezés. 

A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége. 

Táplálkozási láncok, táplálékhálózat. 

 

 

Az erdő szociális, környezetvédő szerepe, ve-

szélyeztetettsége. Az erdőjárás szabályai. 

 

Herman Ottó munkásságának jelentősége. 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők szerkezeti kü-

lönbségeinek vizsgálata, kialakulásuk okainak 

feltárása. 

A megismerési algoritmusok használata a 

lágy- és fásszárú növények vizsgálata során. 

Az erdei növények szerveinek összehasonlí-

tása, hasonlóságok és különbségek azonosí-

tása. 

A szervek felépítése és működése közti össze-

függés magyarázata: mohák, harasztok, nyitva-

termők és zárvatermők jellegzetes különbsége-

inek azonosítása. 

Az ehető és mérgező gombapárok összehason-

lítása. A veszélyek felismerése, a különbségek 

azonosítása. 

A növények és gombák táplálkozása közötti 

különbségek magyarázata. 

A megismerési algoritmusok alkalmazása az 

állatok faji sajátosságainak bemutatása során. 

A pókszabásúak, a rovarok, a lepkék és a bogarak 

összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbsé-

gek azonosítása. A különböző rendszertani cso-

portok egymáshoz való viszonyának megértése. 

A szervek környezethez, életmódhoz való al-

kalmazkodásának felismerése. 

A kullancsfertőzés felismerése, a védekezés 

formái. A kullancsok eltávolításának módsze-

rei. Az orvoshoz fordulás eseteinek azonosí-

tása. 

A vadállomány szabályozása és az élőhely vé-

delme közötti kapcsolat megértése. 

Táplálkozási láncok összeállítása, a táplálékhá-

lózat elemzése. 

Az erdő mikroklímára, a levegő összetételére 

kifejtett hatásának elemzése, az erdők talaj-

védő szerepének modellezése. 

Erdő életközösségének vagy egyes növényei-

nek, növényi részeinek vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erdő, erdő szintjei, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan nö-

vény, gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, 

pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb, vésőcsőr. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 
Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás 
Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti ténye-

zők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a természet-

ben. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, 

az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során. Az 

életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti kölcsönha-

tások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környe-

zetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért elképzelhetetlen az élet víz nélkül? 

Milyen következményekkel jár az erdők kiir-

tása?  Az elsivatagosodás veszélyei és követ-

kezményei. 

 

 

Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, 

levegő, víz, talaj) hatása a növényzet kialaku-

lására. 

A víz szerepe a földi élet szempontjából (test-

alkotó, élettér, oldószer). 

Példák az élőlényeknek a magas hőmérsék-

lethez való alkalmazkodására. 

Az életközösségek vízszintes és függőleges 

rendeződése, mint a környezeti feltételek op-

timális kihasználásának eredménye. 

A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak 

jellemzése (területi elhelyezkedés, kialakulá-

suk okai, főbb növény- és állattani jellemzői). 

Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások 

 

 

Példák a növények környezethez való alkal-

mazkodására (szárazságtűrő, fénykedvelő, ár-

nyéktűrő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a csapadék 

mennyiségéhez, illetve eloszlásához való al-

kalmazkodási stratégiák (testfelépítés, élet-

mód, élőhely és viselkedés) bemutatása néhány 

jellegzetes forró éghajlati növény és állat pél-

dáján keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli és időbeli 

mintázatok magyarázata a forró éghajlati öv 

biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégi-

ákban megnyilvánuló alkalmazkodás 

felismerése. 

Táplálkozási lánc összeállítása a forró éghajlati 

öv biomjainak jellegzetes élőlényeiből. 

Az állatok viselkedésének jellemzése konkrét 

példákon, az életközösségben betöltött szere-

pük alapján. 

A megismert élőlények csoportosítása 
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 (együttélés, versengés, élősködés, táplálkozási 

kapcsolat) a trópusi éghajlati öv életközössége-

iben. 

A trópusi biomokat fenyegető főbb emberi ere-

detű veszélyek (elsivatagosodás, erdőirtások, 

ipari szennyezés, erózió): okok és következmé-

nyek. 

különböző szempontok szerint. 

Projektmunka lehetősége: a forró éghajlati öv-

ben megvalósuló emberi tevékenység hatása a 

természeti folyamatokra; cselekvési lehetősé-

gek felmérése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és fü-

ves szavanna, trópusi sivatag, elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplál-

kozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és módo-

sító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc. 

 

 

 

A tematikai fejlesz-

tési céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megisme-

rése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, élő-

hely és viselkedés kapcsolatának elemzésével. 

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, veszé-

lyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás összekap-

csolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan változik egy rét, vagy a park füve a 

nyári szárazságban, illetve eső után? 

A természetes növénytakaró változása a tenger-

szint feletti magasság, illetve az Egyenlítőtől 

való távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők és hogyan 

hatnak a természetre? 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a magashegységek kör-

nyezeti jellemzői 

 

A környezeti tényezők és az élővilág kapcsola-

tának bemutatása a méréskelt övi biomok né-

hány jellegzetes élőlényének példáján. 

A környezeti tényezők élővilágra tett hatásá-

nak értelmezése a mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, magashegységi övezetek, 

déli és északi lejtők) fás társulások összehason-

lításával. 

A megismert állatok és növények jellemzése 

(testfelépítés, életmód, szaporodás), csoporto-

sítsa különböző szempontok szerint. 
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A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak (ke-

ménylombú erdők, lombhullató erdőségek, 

füves puszták jellemzői) jellemzése (föld-

rajzi helye, legjellemzőbb előfordulása, kör-

nyezeti feltételei, térbeli szerkezete, jellegze-

tes növény- és állatfajok). 

A mérsékelt öv biomjainak jellegzetes növé-

nyei és állatai. 

Az ember természetátalakító munkájaként 

létrejött néhány tipikus mesterséges (mező-

gazdasági terület, ipari terület, település) 

életközösség a Kárpát-medencében. 

A környezetszennyezés jellemző esetei és 

következményei (levegő-, víz-, talajszennye-

zés). Invazív és allergén növények (par-

lagfű). 

Példák az állatok közötti kölcsönhatásokra a jel-

legzetes hazai életközösségekben. 

A lakóhely közelében jellegzetes természetes és 

mesterséges életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle kapcsolatának 

elemzése csoportmunkában. 

 

A lakókörnyezet közelében lévő életközösség 

megfigyelése: a levegő-, a víz- és a talajszeny-

nyezés forrásainak, a szennyező anyagok típusa-

inak és konkrét példáinak megismerése, vizsgá-

lata. 

 

Lehetséges projektmunka: helyi környezeti 

probléma felismerése, a védelemre vonatkozó 

javaslat kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, emlős; 

környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger 

övezeteihez 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Éghajlati övezetek, vizek vízpartok élővilága; környezeti tényezők, élet-

feltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élővilág sokféleségének mint értéknek a felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot közötti 

összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató 

életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében ját-

szott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd meg-

alapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve örökzöld növé-

nyek a mediterrán és az északi mérsékelt ég-

hajlaton is? 

Miben hasonlít a sivatagi, illetve a hideg ég-

övi állatok túlélési stratégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a vízi élőhe-

lyek környezeti feltételei? 

Milyen veszélyekkel jár a globális fölmele-

gedés a sarkvidékek és az egész Föld élővilá-

gára? 

 

 

Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet biomjainak jellem-

zése az extrém környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás szempontjából. 

A világtenger, mint élőhely: környezeti fel-

tételei, tagolódása. 

A világtengerek jellegzetes élőlényei, mint a 

vízi környezeti feltételekhez való alkalmaz-

kodás példái. 

 

Az életközösségek belső kapcsolatai, a fajok 

közötti kölcsönhatások konkrét típusai. 

Anyag- és energiaáramlás a tengeri életkö-

zösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: a prémes 

állatok vadászata, a túlzott halászat, a bálna-

vadászat, a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus következményei. 

A Föld globális problémái: túlnépesedés a vi-

lág élelmezése, fogyasztási szokások anyag- 

és energiaválság, környezetszennyezés 

 a környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és az orvostu-

dománynak a mezőgazdaságra, az élelmi-

szeriparra, a népesedésre gyakorolt hatásáról. 

A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és kö-

zösségi cselekvés lehetőségei a fenntartható-

ság érdekében. Az éghajlat hatása az épített 

környezetre (pl. hőszigetelés). 

Az extrém környezeti feltételekhez (magas és 

alacsony hőmérséklet, szárazság) való alkalmaz-

kodás eredményeként kialakuló testfelépítés és 

életmód összehasonlítása a hideg és a trópusi öv-

ben élő élőlények példáin. 

Önálló kutatómunka: a világtengerek szennye-

zésével kapcsolatos problémák. 

A megismert élőlények csoportosítása külön-

böző szempontok szerint. 

Táplálkozási lánc és táplálékpiramis összeállí-

tása a tengeri élőlényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönhatásokra a tengeri 

életközösségekben. 

Kutatómunka: nemzetközi törekvések a környe-

zetszennyezés megakadályozására, illetve a kör-

nyezeti terhelés csökkentésére. Az ember termé-

szeti folyamatokban játszott szerepének kritikus 

vizsgálata példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra stabil állapotait 

megzavaró hatások és a lehetséges következmé-

nyek azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és természeti, időjárási 

katasztrófák okainak elemzése, elkerülésük le-

hetőségei. 

Az energiaátalakító folyamatok környezeti hatá-

sának elemzése, alternatív energiaátalakítási mó-

dok megismerése. 

Az energiatakarékos magatartás módszereinek és 

ezek fontosságának megismerése önálló forrás-

keresés és feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, 

mások eredményeinek értelmezése, egyéni véle-

mények megfogalmazása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tajga, nyitvatermő, zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási 

hálózat, táplálkozási piramis, fenntarthatóság, környezeti terhelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében 

Órakeret 

5 óra 

 

Előzetes tudás 

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, élő-

hely és viselkedés kapcsolata. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülön-

böztetése 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, zenék, ruhák, 

gyűjtemények) csoportosítása és rendszere-

zése a hétköznapi életben? 

Milyen szempontok szerint lehet csoportosí-

tani az élőlényeket? 

Ismeretek: 

Az élőlények csoportosításának lehetőségei. 

A tudományos rendszerezés alapelvei a le-

származás elve, és néhány jellegzetes bizo-

nyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének időskálája. 

Baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák, 

növények és állatok általános jellemzői. 

A rendszerezés és a csoportosítás közti különb-

ség megértése. 

Rendszertani kategóriák (ország, törzs, osztály, 

faj) megnevezése, a közöttük lévő kapcsolat 

ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a történelmi idő 

viszonyának bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának érzékelése. 

A hazai életközösségek jellegzetes fajainak 

rendszertani besorolása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok jellemzőinek 

felismerése 1-1 tipikus képviselőjének példá-

ján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály, leszármazás. 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész testszerveződés 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási tí-

pusok a növény- és az állatvilágban. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő, egységes egész, és a benne 

összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természes 

egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye, a természetben megjelenő méretek 

és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi 

sejt és a növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: Hogyan tudunk különbséget tenni élő és 

élettelen, növény és állat között? 

Miben egyezik, és miben különbözik a mada-

rak tojása, a halak ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére használunk távcsö-

vet, tükröt, nagyítót, mikroszkópot? 

Mi a magyarázata annak, hogy a táplálkozási 

láncok általában zöld növénnyel kezdődnek? 

Ismeretek: 

A rendszer és a környezet fogalma, kapcso-

lata, biológiai értelmezése. 

A biológiai szerveződés egyeden belüli szint-

jei, a szintek közötti kapcsolatok. Testszerve-

ződés a növény- és állatvilágban. 

Az eukarióta sejt fénymikroszkópos szerke-

zete, a fő sejtalkotók (sejthártya, sejtplazma, 

sejtmag) szerepe a sejt életfolyamataiban. 

Néhány példa a növényi és az állati szöve-

tekre. A növények táplálkozásának és légzé-

sének kapcsolata; jelentősége a földi élet 

szempontjából. 

Fejlesztési követelmények 

Az élővilág méretskálája: a szerveződési szin-

tek nagyságrendjének összehasonlítása. 

A rendszer és a környezet fogalmának értelme-

zése az egyed, és az egyed alatti szerveződési 

szinteken. 

A rendszerek egymásba ágyazottságának értel-

mezése az egyeden belüli biológiai szervező-

dési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigyelése, összeha-

sonlításuk. 

Néhány jellegzetes növényi és állati szövettí-

pus vizsgálata; a struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt szerkezet 

alapján. 

A struktúra-funkció kapcsolatának elemzése 

zöld levél szöveti szerkezetének vizsgálata 

alapján. 

Vázlatrajz készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Órakeret 

7 óra 
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Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; a hám-, a kötő- 

és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rend-

szeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és tapasz-

talatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása érdekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő maga-

tartás erősítése. A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Milyen szerepe van a bőrnek és függelékeinek 

(haj, köröm) a vonzó megjelenésben? 

Mikor és miért izzadunk? 

Hogyan válasszunk kozmetikai szereket? 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, szimmetriája, formavi-

lága, esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói, szerepe a külső 

testkép kialakításában: a bőr kamaszkori vál-

tozásainak okai. 

A bőr- és szépségápolás. A bőr védelme; bőr-

sérülések és ellátásuk. 

Bőrbetegségek (bőrallergia, fejtetvesség, 

rühatka, gombásodás). 

A mozgásszerv rendszer aktív és passzív 

szervei. Az ember mozgásának fizikai jel-

lemzése (erő, munkavégzés). 

A csontok kapcsolódása. Az ízület szerkezete. 

A porcok szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellá-

tása, mozgásszervi betegségek (csípőficam, ge-

rincferdülés, lúdtalp) és megelőzésük. 

A mozgás, az életmód és az energia-szükség-

let összefüggései. 

Fejlesztési követelmények 

Példák szimmetrikusan és aszimmetrikusan elhe-

lyezkedő szervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és működésének 

összefüggése. 

Példák a szerkezeti változás működésváltozás 

összefüggésére. 

A pattanás, a zsíros és a száraz bőr, a töredezett 

haj és köröm összefüggése a bőr működésével. 

A bőr védelme az időjárás szélsőséges hatásai el-

len. Öngyógyítás és az orvosi ellátás szükséges-

sége. 

Elsősegélynyújtás bőrsérülések esetén. 

Az emberi csontváz fő részei, a legfontosabb 

csontok felismerése. 

Példák a jellegzetes csontkapcsolatokra. Elsőse-

gélynyújtás mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorlátozott emberek 

segítése. 

Sportoló és nem sportoló osztálytársak napi- és 

hetirendejének összehasonlítása, elemzése a 

mozgás (edzés), pihenés, tanulás egyensúlya 

test napi energiaigénye szempontjából. 

Önálló kutatómunka: sportolók, edzők, gyógy-

tornászok, ortopéd orvosok stb. élményei, ta-

pasztalatai a mozgás és a testi-lelki egészség kap-

csolatáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgásszervrendszer, ízület. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Órakeret 

7 óra 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

152 

 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és fő 

működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légzőszervrendszer részei 

és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet működésében. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a 

rendszerfogalom mélyítése. A saját és mások egészségének megőrzése 

iránti felelős magatartás erősítése. Az egészséges táplálkozás jellegzetes-

ségeire építve a tudatos fogyasztói szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

A légzési szervrendszer részei és működésük. 

Hangképzés és hangadás. 

A keringési rendszer felépítése és működése. 

A táplálkozás és a légzés szerepe a szervezet 

energiaellátásában. 

A vér szerepe a szervezet védelmében és 

belső állandóságának fenntartásában. A vé-

dőoltások jelentősége. 

A kiválasztásban résztvevő szervek felépí-

tése és működése. 

A vízháztartás és a belső környezet állandó-

sága. A só- és vízháztartás összefüggése. 

Vérzéscsillapítás. Légzőszervi elváltozások, 

betegségek megelőzése. 

A szív- és az érrendszeri betegségek tünetei 

és következményei. 

A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat sze-

repe a betegségek megelőzésében. 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog; há-

ziorvosi és szakorvosi ellátás. 

Önálló kutatómunka: milyen feltételekkel köt-

het életbiztosítást egy egészséges ember, il-

letve aki dohányzik, túlsúlyos, magas a vér-

nyomása, alkoholista vagy drogfüggő? 

Adatgyűjtés arról, hogy milyen hatással van a 

dohányzás a keringési és a légzési szervrend-

szerre, illetve a magzat fejlődésére. 

Az interneten található betegségtünetek értel-

mezése és értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és szűrővizsgá-

latok, az önvizsgálat, a védőoltások, valamint 

az egészséges életmód betegségmegelőző je-

lentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az időben történő 

orvoshoz fordulás ok-okozati összefüggésének 

összekapcsolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véralvadás, 

immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Órakeret 

8 óra 

 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környezet-

hez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger fel-

fogására. 
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése. 

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzé-

kelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, 

elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi történik, ha valamelyik érzékszervünk nem, 

vagy nem megfelelően működik? 

Meddig tudjuk visszatartani a lélegzetünket, 

tudjuk-e szabályozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg dioptriája? 

Miben hasonlít, és miben különbözik az EKG 

és az EEG? 

 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések érzékelésének biológiai 

jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a látás, a tapintás, az 

ízlelés és a szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a központi és a kör-

nyéki idegrendszer főbb részei, az egyes részek. 

Az idegsejt felépítése és működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. A feltételes ref-

lex (ingertársítás) mint a tanulás alapja. Az al-

kohol egészségkárosító hatásai. A drogok ha-

tása az ember idegrendszerére, szervezetére, 

személyiségére. A megelőzés módjai. Az alap-

vető életfolyamatok (légzés, pulzusszám, vér-

nyomás, testhőmérséklet és vércukorszint) sza-

bályozásának fontossága a belső környezet ál-

landóságának fenntartásában. 

 

Az érzékeléssel kapcsolatos megfigyelések, 

vizsgálódások végzése, a tapasztalatok rögzí-

tése, következtetések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő emberek elfo-

gadása, segítésük kulturált módja. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb szembetegségekről 

és korrekciós lehetőségeikről. 

Annak megértése, hogy az érzékelés az érzék-

szervek és az idegrendszer együttműködése-

ként jön létre. 

Az EEG működésének alapja és elemi szintű 

értelmezése. 

Az idegsejt különleges felépítése és működése 

közötti összefüggés megértése. 

Példák arra, hogy a tanulás lényegében a kör-

nyezethez való alkalmazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a rendszerek stabili-

tása közötti összefüggés felismerése, alkalma-

zása konkrét példákon. 

A személyes felelősség tudatosulása, a szülő, a 

család, a környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élethelyzetek megol-

dási lehetőségeinek bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi 

és környéki idegrendszer 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fogamzástól az elmúlásig 

Órakeret 

8 óra 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

154 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi életre 

és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek megisme-

résével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek biztosítják a 

korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, 

mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség kialakí-

tásához. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi a szexualitás szerepe az ember életében? 

Mely környezeti és életmódbeli hatások okoz-

hatnak meddőséget? 

Fejlesztési követelmények 

Az örökítő anyagot megváltoztató környezeti ha-

tások megismerése, azok lehetséges következmé-

nyeinek megértése, felkészülés a veszélyforrások 

elkerülésére. 

 

Ismeretek: 

A férfi és a nő szaporodási szervrendszerének 

felépítése és működése. Elsődleges és másodla-

gos nemi jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépítése és bioló-

giai funkciója. 

A menstruációs ciklus. 

A fogamzásgátlás módjai, következményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi 

kérdései. A nemi úton terjedő betegségek kór-

okozói, tünetei, következményei és megelőzé-

sük. A fogamzás feltételei, a méhen belüli élet 

mennyiségi és minőségi változásai, a szü-

lés/születés főbb mozzanatai. A méhen kívüli 

élet főbb szakaszainak időtartama, a testi és 

szellemi fejlődés jellemzői. A serdülőkor ér-

zelmi, szociális és pszichológiai jellemzői. A 

személyiség összetevői, értelmi képességek, ér-

zelmi adottságok. Az önismeret és önfejlesztés 

fontossága. Leány és női, fiú és férfi szerepek a 

családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, iskolatársi, ba-

ráti, szerelmi) kapcsolatok jelentősége, szere-

pük a személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabályok szerepe a 

társadalmi együttélésben. 

Másodlagos nemi jellegek gyűjtése, magyará-

zat keresése a különbségek okaira. 

A petesejt és a hímivarsejt termelődésének ösz-

szehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellemzőinek értelme-

zése. 

A biológiai és társadalmi érettség különböző-

ségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, az egymás 

iránti felelősségvállalásra épülő szexuális élet 

mellett. 

Érvelés a tudatos gyermekvárás mellett. 

 

A születés utáni egyedfejlődési szakaszok leg-

jellemzőbb testi és pszichológiai megnyilvánu-

lásainak összehasonlítása, különös tekintettel 

az ember életkora és viselkedése összefüggése-

ire. 

Példák a családi és iskolai agresszió okaira, le-

hetséges kezelésére, megoldására. 

 

 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek ér-

telmezése kortárs-segítők és szakemberek se-

gítségével. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

155 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, sze-

xualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok össze-

tételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. 

Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és 

a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életkö-

zösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállí-

tani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggya-

koribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli 

elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életközösségek vál-

tozatosságának és változásának okait. 

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a 

fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és 

jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert élőlénye-

ket el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztályszin-

tig). 

Látja a sejtek, szövetek és szervek felépítése és működése közötti összefüg-

gést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket 

a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, 

a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai 

problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és fel-

ismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfonto-

sabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres 

gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, 

kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jár-

tassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
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FIZIKA 

5-8. évfolyam (Esti tagozat) 

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 haszonta-

lan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetnünk tanítványainkat arra, 

hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyök-

kel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból száműzni szeretnénk az 

absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez rendelhető készség- és képességelemeket. Célunk a 

problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a moti-

váció folyamatos fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely meg-

teremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ belső összefüg-

géseit megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak. Az elvárható alapszint az, hogy a 

tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a 

technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a körülöttünk lévő természeti-technikai kör-

nyezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben lehetővé teszi a mélyebb összefüggések fel-

ismerését is, ami a differenciálás, a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki 

és a természettudományos pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújt-

hat. A felnőttképzési fizika tanterv nem a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” szá-

mítási feladatokon alapul. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvég-

zése 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 ismétlődhetnek is, an-

nak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az ismétlődések tehát ter-

mészetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika tudományának hagyo-

mányos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára fontos, a mindennapok-

ban használható ismeretek bemutatására 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 nélkü-

lözhetetlen az információs források helyes alkalmazása. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a 

világ ábrázolása a médiában nem azonos a valósággal. 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 kény-

szerek felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv alkalmazása során 

az életkornak megfelelően megjelennek a tapasztalat, értelmezés, megértés folyamatait segítő 

matematikai modellek, eszközök, például matematikai műveletek, függvények, táblázatok, 

egyenletek, grafikonok, vektorok. Jelen képzésben ezek természetesen kizárólag a megértést 

segítő eszközök. 

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb esetekben 

térünk ki külön. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel. 

A felnőttek általános iskolája 5–8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános mű-

veltség közvetítése. 
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A fizika olyan ismereteket nyújt, és olyan képességeket fejleszt, amelyek átfogják az általános 

alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi 

(megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. A tananyag 

tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommu-

nikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényének és az erre való ké-

pességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulóknak életvitelük, társadalmi létfor-

máik, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosíta-

nak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének 

minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, ha-

nem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, 

az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily 

módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyen-

súlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly került 

a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó 

és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5–8. osztályának kiemelt 

feladataihoz kapcsolódnak. 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

158 

 

 Témakör Óraszám 

5. évfolyam 

1. Mekkora, milyen nehéz, milyen nagy, milyen messze, milyen gyors? 18 

2. Kölcsönhatás alapjelenségei 18 

 Összesen 36 

6. évfolyam 

1. Találkozás az energiával 14 

2. Hidrosztatika 11 

3. Föld és világegyetem 11 

 Összesen 36 

 

7. évfolyam 

1. A járművek mozgásának részletes jellemzése 12 

2. Kölcsönhatások kibontakozása 12 

3. Hőmérséklet, halmazállapot 12 

 Összesen 36 

 

8. évfolyam 

1. A hang; hullámmozgás a természetben 7 

2 Környezetünk és a fizika 7 

3. Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 8 

4 Elektromágneses indukció 7 

5 Naprendszer 7 

 Összesen 36 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

159 

5. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Mekkora, milyen nehéz, milyen nagy, milyen messze, mi-

lyen gyors? 

Órakeret: 

18 óra 

 

Előzetes tudás 
Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető tulaj-

donságainak felismerése, mérése, természetes és mesterséges mérőeszkö-

zök használata. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizo-

nyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott hal-

mazképző fogalmak alapján. 

A mérés, mint megismerési módszer alkalmazása testek tulajdonságainak 

meghatározásában, jelenségek felismertetésében. 

A mennyiségi tulajdonságok mérése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Milyen közös és milyen eltérő tulajdonságai 

vannak a bennünket körülvevő testeknek? 

Miért és mivel lehet a testek egyes tulajdonsá-

gait megmérni? 

 

 

Ismeretek 

A hosszúság, az idő és a tömeg mértékegységei 

és átváltásuk. 

A terület és a térfogat fogalma, mértékegységei 

és átváltásuk. 

 

 

Sebesség. 

Otthoni mérések. 

 

 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata. 

 

 

Hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése megadott szempontok alapján. A 

mért adatok rögzítése, értelmezése. 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata a hő-

mérséklet, hosszúság, időtartam mérésének önálló 

elvégzése során megadott szempontok alapján. A 

mért adatok rögzítése, értelmezése. 

 

Űrtartalom mérése. Szilárd test térfogatának meg-

határozása vízkiszorítással. 

A sebesség egységei és átváltásuk jelentésük alap-

ján, következtetéssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mértékegység, mérés, hőmérséklet, tömeg, idő, sebesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A kölcsönhatás jelenségei 
Órakeret 

18 óra 
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Előzetes tudás Kölcsönhatások felismerése. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jel-

lemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével. 

A kölcsönhatásokban résztvevő erők. A tanultaknak a hétköznapi életben 

tapasztalható jelenségek, változások során történő felismerésére, alkalma-

zására való képesség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan lehet könnyen összeszedni a szétszóró-

dott gombostűt, apró szegeket? 

Mikor villámlik? 

Miért nem esik le a Hold a Földre? Létezik-e 

egyedül fellépő hatás? 

Ismeretek: 

A mozgás és mozgásállapot-változás. Erő. 

A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. 

Fejlesztési követelmények 

Az érintkező testek közötti kölcsönhatás vizs-

gálata. A kölcsönhatásban résztvevő testek 

felismerése. 

Az erő egysége. 

A vonzás és taszítás jelenségének bemutatása 

két elektromosan töltött és semleges test, il-

letve két állandó mágnes és lágyvas esetén. 

Hőmérséklet és mérése. 

Kölcsönhatás különböző hőmérsékletű testek 

között. 

Különböző hőmérsékletű folyadékok kevere-

dése során beálló közös hőmérséklet mérése. 

Környezetéhez képest melegebb folyadék hű-

lési folyamatának kísérleti vizsgálata. 

Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Hőmérséklet, mágnes, erő, kölcsönhatás. 

 

6. évfolyam 

Tematikai egység/ Találkozás az energiával Órakeret 

Fejlesztési cél 
 

14 óra 

Előzetes tudás Erő, mozgás. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energia azonosítása a változások kiváltójaként. A tanultaknak a hétköz-

napi életben tapasztalható jelenségek, változások során történő felismeré-

sére, alkalmazására való képesség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mire való a hűtőszekrény, a gázkonvektor, a tűz-

hely és a klíma? 

Miért van szükségük az élőlényeknek energiára, 

és hogyan jutnak hozzá? 

Miért fontos az energiával takarékoskodni? Mi 

történne a Földön, ha eltűnne a Nap? 

Ismeretek: 

Különböző energiafajták. 

A háztartásban használt energiahordozók jellem-

zése, felhasználásuk. 

Az energiatakarékosság. 

Az élő szervezetek energiája. 

Energiamegmaradás. A hő, mint energia. 

 

 

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés szere-

pére a hétköznapi életben. 

Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért 

fontos a Nap a földi élet szempontjából (fény- 

és hőforrás). 

Az energiahordozók csoportosítása külön-

böző szempontok alapján. 

A mindennapi életből hozott példákon ke-

resztül az energiafajták és az energiaátalaku-

lások csoportosítása. 

Példák a megújuló és a nem megújuló ener-

giaforrások felhasználására. 

 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és 

testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiagaz-

dálkodás, energiatakarékosság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Hidrosztatika 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Erő, nyomás, folyadék. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A folyadék tulajdonságainak a szilárd anyagokétól való megkülönbözte-

tése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi a feltétele annak, hogy egy test ússzon, le-

begjen, vagy elmerüljön? 

Hogy lehet, hogy a hal, illetve a tengeralattjáró 

mindhármat tudja? 

Hogy lehet kis erővel nagy erőt kifejteni egy 

hidraulikus szerkezettel? 

Ismeretek: Összenyomhatatlanság, felhajtóerő 

folyadékban, úszás, lebegés, merülés feltétele. 

 

Mindennapi példákon keresztül a felhajtóerő 

hatásának bemutatása. 

Az úszás, lebegés, merülés feltételének isme-

rete. 

A hidraulikus emelő működésének ismerete. 

Az úszás, merülés bemutatása konkrét példán. 

Arkhimédész törvényének kvalitatív alkalma-

zása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felhajtóerő, fajsúly, összenyomhatatlanság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A Föld és a Világegyetem 
Órakeret 

11 óra 

 

Előzetes tudás 
A Naplátszólagos napi járása, a Nap, mint energiaforrás, időjárás, hőmér-

séklet, csapadék, szél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával 

a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt 

helyéről. 

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a 

közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek 

a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati öveze-

tek kialakulásának magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti ok-

sági összefüggések feltárása során. 

Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek 

értelmezésekor. Különböző típusú információforrások használatának 

gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felisme-

rése, a személyes felelősség tudatosítása. A tudományos megismerés-

hez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: Hogyan állapítható meg éjszaka iránytű 

nélkül az északi irány? 

Miért látjuk másnak a csillagos égboltot a kü-

lönböző évszakokban? Miért van a sarkvidéke-

ken hideg, a trópusokon meleg? 

Hogyan készül az időjárás-jelentés? Miért válta-

koznak az évszakok és a napszakok? 

Miért hosszabbak a nappalok nyáron, mint té-

len? Hogyan keletkezik a szél és a csapadék? 

Ismeretek: 

Hogyan védhetjük magunkat villámláskor, hó-

viharban, hőségben, szélviharban? A Föld helye 

a Naprendszerben és a Világegyetemben. 

 

Fejlesztési követelmények 

A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti hie-

rarchikus kapcsolat ábrázolása. 

A csillag és a bolygók közötti különbség felis-

merése. 

A sarkcsillag és egy-két csillagkép felismerése 

az égbolton. 

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap csillag. 

A holdfogyatkozás és a Hold fényváltozásai-

nak értelmezése modell vagy más szemléltetés 

alapján. A napközpontú világkép egyszerű 

modellezése. A Föld mozgásai és a napi, évi 

időszámítás összefüggéseinek megértése. Az 

éghajlati övezetek összehasonlítása. Az évsza-

kok váltakozásának magyarázata. 

Nap és a Föld helyzetének modellezése a kü-

lönböző napszakokban és évszakokban. 
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Égitest, csillag, bolygó, hold. Sarkcsillag, csil-

lagképek. 

A Naprendszer. A Nap jelentősége. A Nap, a 

Föld és a Hold egymáshoz viszonyított helyzete, 

mérete, távolsága, mozgása, kölcsönhatása. 

Kopernikusz hipotézisének tudománytörténeti 

jelentősége. 

A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap 

körüli keringés következményei. 

A Föld gömbhéjas szerkezete. Éghajlati öveze-

tek. Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, 

hőmérséklet, csapadék, szél. 

Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, 

szél keletkezése, felhő- és csapadékképződés, 

csapadékfajták, a víz körforgása és halmazálla-

pot-változásai. 

Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi széles-

ség, óceántól való távolság, domborzat. 

Magyarország éghajlata: száraz és nedves kon-

tinentális éghajlat. 

Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szél-

vihar, hóvihar, hőség. 

A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge 

és az éghajlati övezetek közötti összefüggés 

felismerése. Időjárás-jelentés értelmezése, a 

várható időjárás megfogalmazása piktogram 

alapján. A csapadék és a szél keletkezésének 

leírása ábra vagy modellkísérlet alapján. 

A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, hőmér-

sékletváltozás, halmazállapot-változások) be-

mutatása a csapadék és a szél keletkezésében. 

Az időjárási elemek észlelése, mérése. A mért 

adatok rögzítése, ábrázolása. Napi középhő-

mérséklet, napi és évi közepes hőingadozás 

számítása. Az időjárás és a gazdasági élet kö-

zötti kapcsolat bizonyítása konkrét példák 

alapján. Éghajlat-módosító tényezők felisme-

rése a példákban. Éghajlat jellemzési algorit-

musának megismerése és használata. Éghajlati 

diagramok és éghajlati térképek információ-

tartalmának leolvasása, az adatok értékelése. 

A légkör általános felmelegedésének helyi, és 

globális következményeinek felismerése pél-

dákban. A veszélyes időjárási helyzetekben 

való helyes viselkedés szabályainak össze-

gyűjtése 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A járművek mozgásának részletes jellemzése 
Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a minden-

napi környezetben. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül. 

Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a grafiko-

nok értelmezése. Az egyenletes és egyenletesen változó mozgás felisme-

rése. A GPS idő-, távolság- és sebességadatainak értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mit mutat a sebességmérő? Milyen adatok jel-

lemzik a járművek mozgását? 

 

 

Ismeretek: 

A járművek mozgásának jellemzése: út, idő, 

elmozdulás, út-idő kapcsolat, sebesség, átlag-

sebesség. Egyenletes mozgások, egyenletesen 

változó mozgások. Sebességváltozás, gyorsu-

lás. A GPS szerepe a közlekedésben. Körmoz-

gások a természetben, technikában. A körmoz-

gás jellemzői: keringési idő, fordulatszám. 

Különböző testek, járművek (gyalogos, futó, 

kerékpár, autó, vonat) sebességének meghatáro-

zása a megtett út és a menetidő mérésével. A 

sebesség fogalmának, mértékegységeinek hasz-

nálata egyszerű számításokban, a mértékegysé-

gek közötti átváltás alkalmazása. Különböző se-

bességű testek, járművek (kerékpár, autó, vo-

nat, repülő, műhold) sebességének összehason-

lítása adatgyűjtés alapján. 

Út-idő, sebesség-idő grafikonok elemzése, a 

mozgások leírása grafikonok alapján. 

Az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás 

közötti különbség vizsgálata. A GPS-adatok, a 

GPS működésének értelmezése. A jármű műszer-

falán megjelenő fordulatszám- adat értelmezése. 

Körmozgások jellemzése a természetből, techni-

kából vett további konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, keringési 

idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen változó mozgás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kölcsönhatások kibontakozása 
Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás ta-

pasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások megismerése, a tapasztalatok 

értelmezése az erők mozgásállapot- és alakváltoztató hatásaként. Az állan-

dóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az erő viszo-

nyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: Mitől változik a sebesség? Miért kell fo-

gódzkodni a metrón? Milyen nehéz egy vasgo-

lyó? Miért könnyebb egy test vízben, mint le-

vegőben? 

Ismeretek: A testek súlya. Különböző testek 

súlyának meghatározása méréssel. 

A gravitációs kölcsönhatás vizsgálata. Eötvös Ló-

ránd munkásságának megismerése. 

Különböző testek súlyának meghatározása becs-

léssel és méréssel, a becsült és mért értékek ösz-

szehasonlítása. A súlytalanság értelmezése. A tö-

meg és a súly kapcsolatának használata egyszerű 

számítási feladatokban. Az erő értelmezése hatá-

sainak áttekintése 
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Gravitációs erő és a súly. A súly fogalma, 

mértékegysége. Az erő és mérése. Az erő fo-

galma, jellege (nagysága és iránya), mérték-

egysége. Erő mérése. Egyszerű erőegyen-

súly. Az erő és a sebességváltozás kapcso-

lata. Gyorsulás és hatásai, példák. Súrlódás, 

közegellenállás. Közlekedési alkalmazások, 

balesetvédelem. A takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés eszközei (villany-

autó, légzsák, gyűrődési zóna). 

révén. Különböző kölcsönhatásokban fellépő 

erők vizsgálata (súrlódás, mágneses kölcsönha-

tás, ütközés). Mozgó testek sebességváltozása 

okának elemzése. A járművek sebességváltozá-

sakor (kanyarodás, gyorsítás, fékezés) fellépő 

jelenségek vizsgálata. 

Különböző súlyú és alakú testek talajra gyako-

rolt hatásának ismerete. A nyomás értelmezése, 

kiszámítása egyszerű esetekben a nyomóerő és 

a nyomott felület meghatározása után. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, nyo-

más, légnyomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Hőmérséklet, halmazállapot 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok. Víz a természetben. 

 

 

 

A tematikai 

egység fejlesz-

tési céljai 

A halmazállapotok, halmazállapot-változások összehasonlítása. A halmaz-

állapot-változásokat kísérő energiaváltozások megfigyelése, mérése. 

Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában leggyak-

rabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a mér-

tékegységek szakszerű és következetes használata. A termikus egyensúly és 

a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 

Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: A hőmérséklet mérésére alkalmas 

Hány fokos a forró leves? Forró leves keverge-

tése, fújása. Szétfagy a kerti csap. Kuktafazék, 

korcsolya. A víz hűtéséhez és melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek. Mi történik, ha forró 

vízbe hideg vizet öntünk? Mi esik az ónos eső-

ben? Vízforralás a mikrohullámú sütőben. 

Ismeretek: Hőmérséklet mérése, mértékegysé-

gei. Olvadás, fagyás, párolgás, forrás. A víz 

különböző halmazállapotai. Olvadáspont, fa-

gyáspont, forráspont. Termikus egyensúly. 

Megfordítható és nem megfordítható folyama-

tok. Csapadékfajták a környezetünkben. 

A mérőeszközök megismerése. 

A víz hűtéséhez, melegítéséhez kapcsolódó je-

lenségek vizsgálata, olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont mérése. A fagyáskor bekövetkező 

térfogatváltozás vizsgálata, gyakorlati jelentő-

ségének megértése példákon keresztül. 

A „kuktafazék”- és a korcsolya-jelenség vizsgá-

lata, az olvadáspont és forráspont nyomásfüg-

gésének megismerése, gyakorlati alkalmazások 

keresése. Folyamatok megfordíthatóságának 

vizsgálata, példák keresése megfordítható és 

nem megfordítható folyamatokra. A saját kör-

nyezetünkben előforduló csapadékfajták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, olvadáspont, fagyáspont, forráspont, nyomás, 

túlhűtés, túlhevítés, csapadék, megfordítható, megfordíthatatlan folyamat. 
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8. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A hang; hullámmozgás a természetben 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A sebesség fogalma, mértékegysége. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó fogalmak 

és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári kísérleteken 

keresztül. 

A hang és a hullámmozgással kapcsolatos jelenségek vizsgálatán keresz-

tül a környezet szépségének megjelenítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért szól, miért halljuk? Miért más a gitár 

hangja, mint a zongoráé? 

Denevérek, delfinek tájékozódása. Ultrahan-

gos vizsgálatok az orvosi diagnosztikában. 

Túlzott hangerő halláskárosodás. 

Hullámok a hétköznapi életben, a víz hullám-

zása, vízhullám terjedése. 

Ismeretek: 

A hang és a hallás. Hangforrások. A hang ke-

letkezése. Hangsebesség, hangerősség, hang-

magasság, hangszín. A hallás fizikai alapjai. 

Az ultrahang és szerepe az élővilágban. Hang-

erősség, decibel. Zajszennyezés. 

A hullámok jellemzői, hullámjelenségek (tö-

rés, visszaverődés). 

A hang keletkezésének vizsgálata, a hallás fizi-

kai alapjainak megértése. A hang információ-

hordozó szerepének elemzése az állatvilágból 

vett példák alapján. 

Néhány hangszer hangképzésének, működésé-

nek (a hang jellemzőinek változtatása) értelme-

zése. 

A hallott hangmagasság és a frekvencia össze-

függésének értelmezése. Az ultrahang gyógy-

ászatban és az élővilágban betöltött szerepének 

bemutatása konkrét példákon. 

A túlzott hangerősség egészségkárosító hatásá-

nak ismeretében a megfelelő magatartásra való 

törekvés. 

A fizika hullámfogalmának és a hullám szó köz-

napi jelentésének vizsgálata, megkülönbözte-

tése konkrét példákon keresztül. 

A vízfelületen keltett hullámok, rugalmas kö-

zegben terjedő hullámok megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési sebesség, hangerősség, ult-

rahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, visszaverődés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Környezetünk és a fizika 
Órakeret 

7 óra 

 

Előzetes tudás 
Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, halmazállapot-

változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A napenergia földi meg-

jelenése. 
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk megismerése, a fenn-

tarthatóság iránti elkötelezettség erősítése. 

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti folya-

matokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. Természeti értékek és 

károk, környezeti károk felismerése, egyéni és közösségi cselekvési lehe-

tőségek felmérése az energiaátalakító folyamatok környezeti hatásainak 

elemzése, alternatív energiaátalakítási módok megismerése kapcsán. A 

környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők 

testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése konkrét példák 

alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Természeti katasztrófák. Az ember természetká-

rosító tevékenysége. 

 

 

Ismeretek: 

A Föld. Belső szerkezete, földrengések, rengés-

hullámok. 

A légkör fizikai tulajdonságai. 

Természeti katasztrófák. Viharok, árvizek, föld-

rengések, cunamik kiváltó okai. A kárenyhítés 

lehetőségei. 

A napenergia megjelenése a földi energiahordo-

zókban. Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafaj-

ták, atomenergia. Energiatakarékosság a háztar-

tásban (hőszigetelés, korszerű főzési, fűtési 

módszerek). A természetkárosítás fajtáinak fizi-

kai háttere (erdőirtás, légszennyezés, fény-

szennyezés). 

 

Természeti katasztrófák 

kiváltó okainak elemzése. Kárenyhítés lehető-

ségeinek megismerése. 

A megújuló energiaforrások háztartásokban 

történő felhasználási lehetőségeinek elem-

zése. Az atomenergia, mint az anyagszerke-

zetben rejlő jelentős energiaforrás tudatosí-

tása. 

Energiatakarékossági lehetőségek vizsgálata a 

háztartásokban, iskolában, lakóhelyünkön. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, cunami, napener-

gia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló energia, energiatakarékosság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 
Órakeret 

8 óra 

 

Előzetes tudás 
Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a minden-

napi életben. 
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A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az elektromosság, mint környezetalakító tényező tulajdonságainak értése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért életveszélyes az elektromos vezeték kö-

zelsége, megérintése? Az elektromos áram. Az 

atomszerkezet és az elektromosság kapcsolata. 

Ismeretek: 

Az anyag részecskéinek szerkezete. Atomi mé-

retek. 

A testek elektromos állapota. Villámlás. Az 

elektromos áram. Áramerősség, áramerősség 

mértékegysége. Elektromos vezetők, szigetelők. 

Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása. 

Az elektromos feszültség, a feszültség mérték-

egysége. Áramkörök. Elektromos ellenállás. 

A háztartások elektromos energia fogyasztása. 

Elektromos munka és teljesítmény. 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. 

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

Elektromos töltéssel rendelkező testek vizsgá-

lata. 

Adott feszültség esetén a fogyasztó ellenállása 

és a rajta áthaladó áramerősség kapcsolatának 

vizsgálata, a rövidzárlat és a balesetveszély 

megismerése. 

Az elektromos áram élettani hatásának elem-

zése adatgyűjtés alapján. A feszültség nagy-

sága és veszélyessége közötti kapcsolat meg-

ismerése. Az elektromos készülékek haszná-

lata során fellépő kockázatok és veszélyek 

elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektron, elektromos töltés, atom, molekula, elektromos áram, elektromos ve-

zető, szigetelő, feszültség, teljesítmény, fogyasztás, érintésvédelem. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Elektromágneses indukció, váltakozó áram 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások. 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk felismerése. Energiatí-

pusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba alakítását jelentő folyamatok 

megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan keletkezik az áram? Az elektromos 

áram előállítása. Elektromos áram a háztartá-

sokban. 

Ismeretek: Az anyag mágneses tulajdonsága. 

Mágnesezhető, nem mágnesezhető anyagok. 

Az elektromágneses indukció. Generátor, válta-

kozó áram. Elektromos motorok. 

Elektromos energia termelése. Erőművek. 

Atomenergia. Villamosenergia-hálózat. A villa-

mos energia szállításának problémái. Lakások 

elektromos hálózata. Az elektromos áram hatása 

az élő szervezetre. 

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

Energiatakarékos eljárások, eszközök ismerete 

(energiatakarékos izzó, hőszivattyú). 

 

Permanens mágnes tulajdonságainak vizsgá-

lata, gyakorlati alkalmazások, elemzése. A 

Föld mágnesességének vizsgálata, elemzése, 

az iránytű használata. Az elektromágnes gya-

korlati alkalmazásainak elemzése. 

Elektromos motor modellezése. Erőművek 

csoportosítása, a környezetünkben található 

erőművek. Az atomenergia energiaellátásban 

betöltött szerepének áttekintése. Transzformá-

tor vizsgálata, a villamos energia szállításában 

betöltött szerepének elemzése. 

A háztartásokban található elektromos fo-

gyasztók adatainak értelmezése, csoportosítá-

suk energiaigény szerint. A háztartásokban 

használt elektromos fogyasztók működési 

költségeinek meghatározása egyszerű számí-

tásokkal. Az energiatakarékosság lehetőségei-

nek vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 

váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-hálózat, transz-

formátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A Naprendszer Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Körmozgás jellemzői. 

 

 

 

 

A tematikai 

egység fejlesz-

tési céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos gondolkodás műve-

leteinek megismerése. A tudományos és a nem tudományos elképzelések meg-

különböztetése. A tudományos modellek változásának felismerése. A témához 

illeszkedő ismeretterjesztő források önálló keresése, értelmezése, az ismeretszer-

zés eredményeinek bemutatása, mások eredményeinek értelmezése. A felépítés 

és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, égitest-típusainak 

megismerése. A Hold fázisainak megértése. Távolságok és időbeli nagyságren-

dek összehasonlítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Helyünk a világmindenségben. A csillagok és a földi 

élet kapcsolata. 

Ismeretek: A Naprendszer. A Naprendszer objektumai 

(bolygók, holdak, üstökösök, meteorok). 

Bolygók, holdak és a rajtuk uralkodó fizikai viszonyok. 

A Hold jellemzői, fázisai. Az idő mérése az égitestek 

A Naprendszer legfontosabb objektu-

mainak megismerése képek, adatok 

alapján. Bolygók, holdak mozgásának 

modellezése, vizsgálata. A holdfázisok 

értelmezése. Napfogyatkozás, holdfo-

gyatkozás megfigyelése filmen, a termé-

szetben. A naptár és az időszámítás ki-
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mozgása alapján. Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. Csillagképek, csillagászati távolsá-

gok, fényév. Tejútrendszer. Asztrológia és asztronó-

mia. A földközéppontú és a napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a Naprendszer és a Világmindenség 

fejlődéséről alkotott elképzelések. 

alakulásának történeti áttekintése. Csil-

lagászati távolságok és az ezt leíró egy-

ségek értelmezése, az Univerzum méret-

viszonyainak ismerete. A legfontosabb 

csillagképek elismerése. Az asztrológiai 

jóslás esetlegességének vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, csillagkép, fényév, asztronómia, aszt-

rológia. A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tö-

meg, sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, feszültség, 

áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkal-

mazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti át-

váltásra. Ismerje a víz különböző halmazállapotait, a halmazállapot változások-

hoz tartozó jelenségek szerepét a gyakorlati életben, időjárásban. Ismerje a 

hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai hátterét. Ismerje fel a gyakor-

lati életben tapasztalható fény- és zajszennyezéseket. Ismerje az ultrahang gya-

korlati jelentőségét. Legyenek ismeretei a fényképezőgép és a távcsövek mű-

ködéséről, az űrkutatás eszközeiről. ismerje a háztartásokban, a közlekedésben 

alkalmazott energiahordozókat, értse az energiatakarékosság szükségességét, a 

fenntartható fejlődés fogalmát. Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi 

életben előforduló egyszerű mozgások jellemzésére. Ismerje a sebességválto-

zás és az erő kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit felhasználni a járművek sebes-

ségváltozásakor fellépő jelenségek magyarázatára. Ismerje a Naprendszer ob-

jektumait, legyenek ismeretei az Univerzum felépüléséről. Legyenek ismeretei 

az időjárási jelenségek, természeti katasztrófák fizikai hátteréről. Ismerje fel az 

ember környezetszennyező, természetkárosító tevékenységét. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási 

elektromos készülékek használatakor, legyen tisztában az elektromos ké-

szülékek használata során fellépő kockázatokkal, veszélyekkel. 

IKT-ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben, ren-

dezésben, megjelenítésben. Legyen képes mérési adatok táblázatos és gra-

fikus ábrázolására. Ismerje, és önálló tanulásához tudja használni a tanórák 

során megismert online tananyagbázisokat, enciklopédiákat, elektronikus 

könyvtárakat. Tanult ismeretei alapján legyen képes a tananyaghoz tartozó 

kísérletek, hétköznapi jelenségek magyarázatára. 
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FIZIKA 

7-8. évfolyam (Levelező tagozat) 

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 haszonta-

lan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetnünk tanítványainkat arra, 

hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyök-

kel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból száműzni szeretnénk az 

absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez rendelhető készség- és képességelemeket. Célunk a 

problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a moti-

váció folyamatos fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely meg-

teremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ belső összefüg-

géseit 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 lehetővé 

teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a tehetséggondozás, az ön-

álló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos pályára készülők számára meg-

felelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A felnőttképzési fizika tanterv nem a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számí-

tási feladatokon alapul. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése 

a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban érdekesek. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern tananyagok is he-

lyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák ismétlődhetnek is, 

annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az ismétlődések tehát 

természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika tudományának ha-

gyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára fontos, a mindenna-

pokban használható ismeretek bemutatására 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 a világ ábrázolása a médiában nem azonos a valósággal. Az ese-

ményeknek, 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, megfelelő tudományos alapok-

kal rendelkezve szerezhetünk. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv alkalmazása során 

az életkornak megfelelően megjelennek a tapasztalat, értelmezés, megértés folyamatait segítő 

matematikai modellek, eszközök, például matematikai műveletek, függvények, táblázatok, 

egyenletek, grafikonok, vektorok. Jelen képzésben ezek természetesen kizárólag a megértést 

segítő eszközök. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel. 
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A felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános mű-

veltség közvetítése. 

A fizika olyan ismereteket nyújt és olyan képességeket fejleszt, amelyek átfogják az általános 

alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi 

(megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. A tananyag 

tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommu-

nikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényének és az erre való ké-

pességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulóknak életvitelük, társadalmi létfor-

máik, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosíta-

nak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének 

minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, ha-

nem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, 

az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily 

módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyen-

súlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly került 

a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó 

és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5.–8. osztályának ki-

emelt feladataihoz kapcsolódnak. 

 

7. évfolyam 

1. A járművek mozgásának részletes jellemzése 12 

2. Kölcsönhatások kibontakozása 12 

3. Hőmérséklet, halmazállapot 12 

 Összesen 36 

 

8. évfolyam 

1. A hang; hullámmozgás a természetben 7 

2. Környezetünk és a fizika 7 

3. Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 8 

4. Elektromágneses indukció 7 

5. A Naprendszer 7 

 Összesen 36 
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7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A járművek mozgásának részletes jellemzése 
Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a minden-

napi környezetben. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül. 

Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a grafiko-

nok értelmezése. Az egyenletes és egyenletesen változó mozgás felisme-

rése. A GPS idő-, távolság- és sebességadatainak értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mit mutat a sebességmérő? Milyen adatok jel-

lemzik a járművek mozgását? 

 

 

Ismeretek: 

A járművek mozgásának jellemzése: út, idő, el-

mozdulás, út-idő kapcsolat, sebesség, átlagse-

besség. 

Egyenletes mozgások, egyenletesen változó 

mozgások. 

 

 

Különböző testek, járművek (gyalogos, futó, 

kerékpár, autó, vonat) sebességének meghatáro-

zása a megtett út és a menetidő mérésével. 

A sebesség fogalmának, mértékegységeinek 

használata egyszerű számításokban, a mérték-

egységek közötti átváltás alkalmazása. Külön-

böző sebességű testek, járművek (kerékpár, 

autó, vonat, repülő, műhold) sebességének ösz-

szehasonlítása adatgyűjtés alapján. 

Út-idő, sebesség-idő grafikonok elemzése, a 

mozgások leírása grafikonok alapján. 

Sebességváltozás, gyorsulás. 

A GPS szerepe a közlekedésben. Körmozgások 

a természetben, technikában. 

A körmozgás jellemzői: keringési idő, fordulat-

szám. 

Az egyenletes és az egyenletesen változó moz-

gás közötti különbség vizsgálata. 

A GPS-adatok, a GPS működésének értelme-

zése. 

A jármű műszerfalán megjelenő fordulat-

szám- adat értelmezése. 

Körmozgások jellemzése a természetből, tech-

nikából vett további konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, keringési 

idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen változó mozgás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kölcsönhatások kibontakozása 
Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás ta-

pasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások megismerése, a tapasztalatok 

értelmezése az erők mozgásállapot- és alakváltoztató hatásaként. 

Az állandóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az erő 

viszonyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mitől változik a sebesség? Miért kell fogódz-

kodni a metrón? Milyen nehéz egy vasgolyó? 

Miért könnyebb egy test vízben, mint levegő-

ben? 

 

Ismeretek: 

A testek súlya. Különböző testek súlyának meg-

határozása méréssel. 

Gravitációs erő és a súly. 

A súly fogalma, mértékegysége. Az erő és mé-

rése. 

Az erő fogalma, jellege (nagysága és iránya), 

mértékegysége. Erő mérése. Egyszerű erő-

egyensúly. 

Az erő és a sebességváltozás kapcsolata. Gyor-

sulás és hatásai, példák. Súrlódás, közegellenál-

lás. Közlekedési alkalmazások, balesetvédelem. 

A takarékos, kényelmes, biztonságos közleke-

dés eszközei (villanyautó, légzsák, gyűrődési 

zóna). 

 

A gravitációs kölcsönhatás vizsgálata. Eötvös 

Lóránd munkásságának megismerése. 

Különböző testek súlyának meghatározása becs-

léssel és méréssel, a becsült és mért értékek ösz-

szehasonlítása. A súlytalanság értelmezése. A 

tömeg és a súly kapcsolatának használata egy-

szerű számítási feladatokban. 

Az erő értelmezése hatásainak áttekintése révén, 

különböző kölcsönhatásokban fellépő erők vizs-

gálata (súrlódás, mágneses kölcsönhatás, ütkö-

zés). Mozgó testek sebességváltozása okának 

elemzése. A járművek sebességváltozásakor 

(kanyarodás, gyorsítás, fékezés) fellépő jelensé-

gek vizsgálata. 

Különböző súlyú és alakú testek talajra gyako-

rolt hatásának ismerete. A nyomás értelmezése, 

kiszámítása egyszerű esetekben, a nyomóerő és 

a nyomott felület meghatározása után 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, nyo-

más, légnyomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Hőmérséklet, halmazállapot 
Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás Halmazállapotok. Víz a természetben. 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A halmazállapotok, halmazállapot-változások összehasonlítása. A halmaz-

állapot-változásokat kísérő energiaváltozások megfigyelése, mérése. 

Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában leg-

gyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a 

mértékegységek szakszerű és következetes használata. A termikus egyen-

súly és a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 

Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hány fokos a forró leves? 

Forró leves kevergetése, fújása. Szétfagy a kerti 

csap. Kuktafazék, korcsolya. A víz hűtéséhez és 

melegítéséhez kapcsolódó jelenségek. 

Mi történik, ha forró vízbe hideg vizet öntünk? 

Mi esik az ónos esőben? Vízforralás a mikrohul-

lámú sütőben. 

Ismeretek: 

Hőmérséklet mérése, mértékegységei. 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás. A víz külön-

böző halmazállapotai. Olvadáspont, fagyáspont, 

forráspont. Termikus egyensúly. Megfordítható 

és nem megfordítható folyamatok. Csapadékfaj-

ták a környezetünkben. 

A hőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszkö-

zök megismerése. A víz hűtéséhez, melegíté-

séhez kapcsolódó jelenségek vizsgálata, olva-

dáspont, fagyáspont, forráspont mérése. A fa-

gyáskor bekövetkező térfogatváltozás vizsgá-

lata, gyakorlati jelentőségének megértése pél-

dákon keresztül. A „kuktafazék”- és a korcso-

lya- jelenség vizsgálata, az olvadáspont és for-

ráspont nyomásfüggésének megismerése, 

gyakorlati alkalmazások keresése. 

Folyamatok megfordíthatóságának vizsgálata, 

példák keresése megfordítható és nem meg-

fordítható folyamatokra. 

A saját környezetünkben előforduló csapadék-

fajták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, olvadáspont, fagyáspont, forráspont, nyomás, 

túlhűtés, túlhevítés, csapadék, megfordítható, megfordíthatatlan folyamat. 
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8. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A hang; hullámmozgás a természetben 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A sebesség fogalma, mértékegysége. 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó fogalmak 

és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári kísérlete-

ken keresztül. 

A hang és a hullámmozgással kapcsolatos jelenségek vizsgálatán keresz-

tül a környezet szépségének megjelenítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért szól, miért halljuk? Miért más a gitár 

hangja, mint a zongoráé? 

Denevérek, delfinek tájékozódása. Ultrahangos 

vizsgálatok az orvosi diagnosztikában. 

Túlzott hangerő halláskárosodás. 

Hullámok a hétköznapi életben, a víz hullám-

zása, vízhullám terjedése. 

A hang keletkezésének vizsgálata, a hallás fi-

zikai alapjainak megértése. A hang informá-

cióhordozó szerepének elemzése az állatvilág-

ból vett példák alapján. 

Néhány hangszer hangképzésének, működés-

ének (a hang jellemzőinek változtatása) értel-

mezése. 

A hallott hangmagasság és a frekvencia össze-

függésének értelmezése. Az ultrahang gyógy-

ászatban és az élővilágban betöltött szerepé-

nek bemutatása konkrét példákon. 

Ismeretek: 

A hang és a hallás. Hangforrások. A hang kelet-

kezése. Hangsebesség, hangerősség, hangma-

gasság, hangszín. A hallás fizikai alapjai. 

Az ultrahang és szerepe az élővilágban. Hang-

erősség, decibel. Zajszennyezés. 

A hullámok jellemzői, hullámjelenségek (törés, 

visszaverődés). 

A túlzott hangerősség egészségkárosító hatá-

sának ismeretében a megfelelő magatartásra 

való törekvés. 

A fizika hullámfogalmának és a hullám szó 

köznapi jelentésének vizsgálata, megkülön-

böztetése konkrét példákon keresztül. 

A vízfelületen keltett hullámok, rugalmas kö-

zegben terjedő hullámok megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési sebesség, hangerősség, ult-

rahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, visszaverődés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Környezetünk és a fizika 
Órakeret 

7 óra 
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Előzetes tudás 
Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, halmazállapot-

változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A Napenergia földi 

megjelenése. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk megismerése, a fenn-

tarthatóság iránti elkötelezettség erősítése. 

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti folya-

matokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. Természeti értékek és 

károk, környezeti károk felismerése, egyéni és közösségi cselekvési lehe-

tőségek felmérése az energia-átalakító folyamatok környezeti hatásainak 

elemzése, alternatív energiaátalakítási módok megismerése kapcsán. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők 

testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése konkrét példák 

alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Természeti katasztrófák. Az ember természetkárosító 

tevékenysége. 

Ismeretek: A Föld. Belső szerkezete, földrengések, 

rengéshullámok. A légkör fizikai tulajdonságai. Ter-

mészeti katasztrófák. Viharok, árvizek, földrengések, 

cunamik kiváltó okai. A kárenyhítés lehetőségei. A 

napenergia megjelenése a földi energiahordozókban. 

Víz-, szél-, nap- és fosszilis energiafajták, atomener-

gia. Energiatakarékosság a háztartásban (hőszigetelés, 

korszerű főzési, fűtési módszerek). A természetkáro-

sítás fajtáinak fizikai háttere (erdőirtás, légszennye-

zés, fényszennyezés). 

Természeti katasztrófák 

kiváltó okainak elemzése. Kárenyhítés 

lehetőségeinek megismerése. 

A megújuló energiaforrások háztartá-

sokban történő felhasználási lehetősé-

geinek elemzése. Az atomenergia, 

mint az anyagszerkezetben rejlő jelen-

tős energiaforrás tudatosítása. 

Energiatakarékossági lehetőségek 

vizsgálata a háztartásokban, iskolában, 

lakóhelyünkön. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, cunami, napener-

gia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló energia, energiatakarékosság. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 
Órakeret 

8 óra 

 

Előzetes tudás 
Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a minden-

napi életben. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az elektromosság, mint környezetalakító tényező tulajdonságainak értése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért életveszélyes az elektromos vezeték kö-

zelsége, megérintése? Az elektromos áram. Az 

atomszerkezet és az elektromosság kapcsolata. 

Ismeretek: 

Az anyag részecskéinek szerkezete. Atomi 

méretek. 

A testek elektromos állapota. Villámlás. Az 

elektromos áram. Áramerősség, áramerősség 

mértékegysége. Elektromos vezetők, szigete-

lők. Fogyasztók soros és párhuzamos kapcso-

lása. Az elektromos feszültség, a feszültség 

mértékegysége. Áramkörök. Elektromos el-

lenállás. A háztartások elektromos energia fo-

gyasztása. Elektromos munka és teljesítmény. 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. 

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

 

 

Elektromos töltéssel rendelkező testek vizsgá-

lata. 

Adott feszültség esetén a fogyasztó ellenállása 

és a rajta áthaladó áramerősség kapcsolatának 

vizsgálata, a rövidzárlat és a balesetveszély 

megismerése. 

Az elektromos áram élettani hatásának elem-

zése adatgyűjtés alapján. A feszültség nagysága 

és veszélyessége közötti kapcsolat megisme-

rése. Az elektromos készülékek használata so-

rán fellépő kockázatok és veszélyek elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektron, elektromos töltés, atom, molekula, elektromos áram, elektromos ve-

zető, szigetelő, feszültség, teljesítmény, fogyasztás, érintésvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Elektromágneses indukció, váltakozó áram 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások. 

A tematikai egység Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk felismerése. 

fejlesztési céljai Energiatípusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba alakítását jelentő 

folyamatok megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan keletkezik az áram? Az elektromos 

áram előállítása. Elektromos áram a háztartá-

sokban. 

 

 

Ismeretek: 

Az anyag mágneses tulajdonsága. Mágnesez-

hető, nem mágnesezhető anyagok. 

Az elektromágneses indukció. Generátor, válta-

kozó áram. Elektromos motorok. Elektromos 

energia termelése. Erőművek. Atomenergia. 

Villamosenergia-hálózat. A villamos energia 

szállításának problémái. Lakások elektromos 

hálózata. Az elektromos áram hatása az élő szer-

vezetre. Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

Energiatakarékos eljárások, eszközök ismerete 

(energiatakarékos izzó, hőszivattyú). 

 

 

Permanens mágnes tulajdonságainak vizsgá-

lata, gyakorlati alkalmazások elemzése. A 

Föld mágnesességének vizsgálata, elemzése, 

az iránytű használata. Az elektromágnes gya-

korlati alkalmazások elemzése. 

Elektromos motor modellezése. 

Erőművek csoportosítása, a környezetünkben 

található erőművek. Az atomenergia energia-

ellátásban betöltött szerepének áttekintése. 

Transzformátor vizsgálata, a villamos energia 

szállításában betöltött szerepének elemzése. 

A háztartásokban található elektromos fo-

gyasztók adatainak értelmezése, csoportosítá-

suk energiaigény szerint. A háztartásokban 

használt elektromos fogyasztók működési 

költségeinek meghatározása egyszerű számí-

tásokkal. Az energiatakarékosság lehetőségei-

nek vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 

váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-hálózat, transz-

formátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A Naprendszer 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A fény tulajdonságai. A körmozgás jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos gondolkodás 

műveleteinek megismerése. A tudományos és a nem tudományos elképze-

lések megkülönböztetése. A tudományos modellek változásának felisme-

rése. A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló keresése, értel-

mezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, mások eredménye-

inek értelmezése. 

A felépítés és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, 

égitest-típusainak megismerése. A Hold fázisainak megértése. 

Távolságok és időbeli nagyságrendek összehasonlítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: Helyünk a világmindenségben. A csillagok 

Fejlesztési követelmények 

A Naprendszer legfontosabb objektumainak 

megismerése képek, adatok alapján. Bolygók, 

holdak mozgásának modellezése, vizsgálata. 
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és a földi élet kapcsolata. 

Ismeretek: A Naprendszer. A Naprendszer 

objektumai (bolygók, holdak, üstökösök, me-

teorok). Bolygók, holdak és a rajtuk uralkodó 

fizikai viszonyok. A Hold jellemzői, fázisai. 

Az idő mérése az égitestek mozgása alapján. 

Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, holdfo-

gyatkozás. Csillagképek, csillagászati távol-

ságok, fényév. Tejútrendszer. Asztrológia és 

asztronómia. A földközéppontú és a napkö-

zéppontú világkép jellemzői. A Föld, a Nap-

rendszer és a Világmindenség fejlődéséről al-

kotott elképzelések. 

A holdfázisok értelmezése. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás megfigyelése filmen, a termé-

szetben. A naptár és az időszámítás kialakulásá-

nak történeti áttekintése. Csillagászati távolsá-

gok és az ezt leíró egységek értelmezése, az Uni-

verzum méretviszonyainak ismerete. 

A legfontosabb csillagképek felismerése. Az 

asztrológiai jóslás esetlegességének vizsgálata. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, csillagkép, fényév, asztronómia, 

asztrológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tömeg, 

sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, feszültség, áram-

erősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkal-

mazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti 

átváltásra. Ismerje a víz különböző halmazállapotait, a halmazállapot-válto-

zásokhoz tartozó jelenségek szerepét a gyakorlati életben, időjárásban. Is-

merje a hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai hátterét. Ismerje 

fel a gyakorlati életben tapasztalható fény- és zajszennyezéseket. Ismerje az 

ultrahang gyakorlati jelentőségét. Legyenek ismeretei a fényképezőgép és a 

távcsövek működéséről, az űrkutatás eszközeiről. Ismerje a háztartásokban, 

a közlekedésben alkalmazott energiahordozókat, értse az energiatakarékos-

ság szükségességét, a fenntartható fejlődés fogalmát. Legyen képes a közle-

kedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű mozgások jellemzésére. 

Ismerje a sebességváltozás és az erő kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit fel-

használni a járművek sebességváltozásakor fellépő jelenségek magyaráza-

tára. Ismerje a Naprendszer objektumait, legyenek ismeretei az Univerzum 

felépüléséről. Legyenek ismeretei az időjárási jelenségek, természeti ka-

tasztrófák fizikai hátteréről. Ismerje fel az ember környezetszennyező, ter-

mészetkárosító tevékenységét. Az elektromos áramról tanult ismereteit 

tudja alkalmazni a háztartási elektromos készülékek használatakor, legyen 

tisztában az elektromos készülékek használata során fellépő kockázatokkal, 

veszélyekkel.IKT-ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információ-

gyűjtésben, rendezésben, megjelenítésben. Legyen képes mérési adatok táb-

lázatos és grafikus ábrázolására. Ismerje, és önálló tanulásához tudja hasz-

nálni a tanórák során megismert online tananyagbázisokat, enciklopédiákat, 

elektronikus könyvtárakat. Tanult ismeretei alapján legyen képes a tan-

anyaghoz tartozó kísérletek, hétköznapi jelenségek magyarázatára. 
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KÉMIA 

5-7. évfolyam (Esti tagozat) 

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos esz-

köze. 

A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismere-

tek elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra motiválja a ta-

nulókat, hogy tudásukat a napi életüket érintő kémiai problémák kritikus végiggondolására al-

kalmazzák, és igényt alakít ki arra, hogy azt a későbbiekben gyarapítsák. 

A kémiai alapműveltség birtokosaként a tanuló érzékennyé válik az anyagokkal kapcsolatos 

természettudományos problémákra, és ezek értelmezésében képes kémiai ismeretekkel kapcso-

latos információk értelmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és a tudományos kutatások 

alapvető szemléletmódját. A kémia tanulása abban segít, hogy a tanuló felnőttként életvezetés-

ével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban megalapozott döntéseket hozzon, tudatos 

fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki tudása révén védett az áltudományos, 

gyakran manipulatív információkkal, illetve a téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. A 

kémiai alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a kémiával kapcsolatos területek 

(egyebek mellett a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai 

ipar) művelése milyen perspektívát jelent globális és nemzeti szinten, az egyéni életminőség 

változása, illetve a személyes karrier szempontjából. 

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia tudo-

mánya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén fogé-

konnyá válik arra, hogy egyes problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus szemlélet-

tel közelít az ezekkel kapcsolatos információkra. Pozitív környezeti attitűdje révén aktívan gya-

korolja közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiai tudását alkalmazva 

felelős döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai problémákról, igé-

nye van az oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei vannak az anyagok meg-

ismeréséről, alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és szabályokat, képes szabatosan 

kifejezni tapasztalatait. 

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok megfi-

gyeltetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, fogalmak és jártasságok elsa-

játítása után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére ily módon alakítva ki a kémi-

ával kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran össze-

tettek, integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel. 

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos eleme. Ezt 

elsősorban a mértékegységek és nagyságrendek értelmezésén és a gyakorlati élet szempontjából 

legjelentősebb problémák kapcsán alapozzuk meg. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy a 

kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos alapokkal kezdjék a komolyabb számítások 

megoldását. Noha ebben az alapozó szakaszban összetett számítási feladatok gyakoroltatása 

nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás szerepét a különböző mélységű (mennyiségi jel-

legű) problémák megoldásában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az általános képzésben részt vevő 

tanulók felesleges és elkedvetlenítő kudarcélményeket szerezzenek, ugyanakkor az érdeklődő 

és tehetséges növendékek elé is megfelelő kihívásokat állítunk. 

A kémiaoktatás a fenntarthatóságra nevelés fontos eszköze. Általában is, de konkrét anyagok-

hoz kötötten is bemutatja a természeti erőforrások véges voltát, a felelős, takarékos, baleset-

mentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságát. A tudománytörténeti példák arra vilá-

gítanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes munka eredménye, és hogy 
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egy-egy tudományos felismerés vagy technikai újítás az élet számos területén gyökeres válto-

zásokat, alkalmazásuk pedig közös felelősséget jelent. 

Javasoljuk, hogy a kémiatanárok minél változatosabb tevékenységformákat válasszanak a fel-

dolgozott témákhoz. Az egyes tevékenységformák megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen 

a diagnosztikus értékelés, amely számos formában alkalmazható. A fejlesztő értékelés során a 

tanulói csoportok egymást is megítélik (a pedagógussegítő támogatásával), illetve a tanulók 

önértékelésére is sor kerülhet. A folyamatorientált értékelés különösen vizsgálatok, csoportos 

tevékenységek esetén lényeges. A pedagógiai értékelés nemcsak érdemjegyekkel, hanem rövid 

írásbeli formában, verbálisan vagy csoporton belüli egyezményes jelekkel (akár játékosan) is 

történhet. 

A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris szerke-

zetű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek absztrakcióra és 

egyre összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető jelenséget célszerű is-

mételten feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást. Ugyanakkor erősen 

épít arra, hogy a tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai tanulmányaikat, így a részleges 

lezárás igénye nélkül, szabadabban építkezhetünk a folyamat során. 

 

A kémiaoktatás kezdetén a legfontosabb feladat, hogy a tanulók megtapasztalják, hogyan látja 

a kémia az anyagi világ jelenségeit, és felismerjék, milyen módon írhatók le és érthetők meg 

ezek. Ezért a kerettanterv első szakaszának célja a tanulók közvetlen környezetében megtalál-

ható anyagok és jelenségek megismertetése és azoknak az alapvető ismereteknek az elsajátítta-

tása, amelyek az anyagi világot tudományos igénnyel is megmagyarázhatóvá teszik. 

Ebben a szakaszban az érzékszervi tapasztalatokra való tudatos odafigyelés, azok megfelelő 

kifejezésmódja mellett a tanulók jártasságot szereznek abban, hogy az őket körülvevő anyago-

kat és azok átalakulásait megfigyeljék, tapasztalataikat elemezzék és értelmezzék. A többi ter-

mészettudományos tárggyal együtt a kémiaoktatásnak is célja, hogy felkeltse a tanulókban az 

anyagi tulajdonságokkal és az egyes folyamatokkal kapcsolatos kérdések felvetésének és a vá-

laszok megtalálásának igényét. 

Ebben az életkorban a világról kialakított elképzeléseink sorozatos átalakulásokon mennek ke-

resztül. A kémia tanítása során fontos cél, hogy az anyagokról szóló és az anyagi változásokra 

vonatkozó naiv magyarázatok egyre inkább közelítsenek a tudomány által elfogadottakhoz. To-

vábbi fontos cél, hogy a tanulók felismerjék a kémiai tudás alkalmazhatóságát, mind egyéni, 

mind közösségi szinten. A tudás alkalmazásához azonban az ismeretterjesztő irodalom megér-

tését, a kritikai gondolkodást, a tudatos információkeresést is szükséges fejleszteni, beleértve 

az információhordozók megválasztását és a tudásépítő eszközök használatát is. 

A kémia tantárgy absztrakt jellege és szintjeinek (makro-, részecske- és szimbólumszint) ösz-

szekapcsolása sokak számára nehezen leküzdhető akadályt jelent. Ezért a tantárgy által igényelt 

megfelelő tanulási módszereket úgy kell megismertetni, hogy a kémiaórák minél több lehető-

séget kínáljanak a különböző egyéni és társas tanulási formák kipróbálására, elsajátítására, be-

gyakorlására. 

A hetedik évfolyamon a kémiatanítás célja, hogy a tanulók anyagokkal kapcsolatos tpasztalatait 

tudatosítva és újraértelmezve, egyrészt láttassa a kémia mindennapi életünkben betöltött fontos 

szerepét, másrészt gyakoroltassa az anyagi tulajdonságok és a vizsgált jelenségek szabatos le-

írását, igényt alakítva ki azok tudományos magyarázatára, harmadrészt pedig megismertesse a 

tanulókkal az anyag felépítésének részecskemodelljét, és alkalmazza azt az anyagok és jelen-

ségek értelmezésére. A tanulók megismerkednek a kémiában használt harmadik szinttel, a 
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szimbólumokkal is a vegyjelek, képletek írása kapcsán. Kiemelt fejlesztési cél, hogy a tanulók 

megismerjék, gyakorolják, és egyre tudatosabban alkalmazzák a tudományos megismerés, ma-

gyarázat és érvelés alapelveit, és megértsék, hogyan segíti mindez a hétköznapi életben az egy-

szerűbb és összetettebb döntéseket. A modellek alkalmazásának, a modellalkotásnak a megala-

pozásában is fontos lépéseket tesznek. 

A nyolcadik évfolyamos kémia oktatása során az ismeretek bővítésén, a gyakorlati alkalmazá-

sok mind szélesebb spektrumának feltárásán túl törekedni kell az anyagok és jelenségek leírá-

sában a két, az előzőekben már megismert szint (a részecskeszint és a makroszint) elkülöníté-

sére, a szerkezet és tulajdonság összefüggéseinek mélyebb megértetésére és szimbólumszintű 

feldolgozására. Mindez előkészíti az ismeretek szakszerű, a kémia tudományában alkalmazott 

rendszerezését is, amelyre a felsőbb évfolyamokon kerül sor. A nyolcadik évfolyamon a kémiai 

problémákat nemcsak személyes, de közösségi szinten is értelmezzük. 

 

 Témakör Óraszám 

5. évfolyam 

1. Állandóság és változás környezetünkben 11 

2. Energia a vegyületekből 8 

3. Kőzetek 6 

4. Találkozások a kémiával 11 

 Összesen 36 

6. évfolyam 

1. Kémia a fürdőszobában 12 

2. Kémia a konyhában 12 

3. Kémia a szobában 12 

 Összesen 36 

 

7. évfolyam 

1. Föld 9 

2. Tűz 9 

3. Levegő 9 

4. Víz 9 

 Összesen 36 
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5. évfolyam TERMÉSZETISMERET/KÉMIA 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változás környezetünkben (Anyag és közeg) Órakeret 

11 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető tulaj-

donságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) és mes-

terséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és halmazállapot-vál-

tozások megkülönböztetése. 

 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bi-

zonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott hal-

mazképző fogalmak alapján. A kísérlet, mint bizonyítási módszer alkal-

mazása anyagok tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felis-

mertetésében. A mennyiségi tulajdonságok mérése. A talaj, a levegő és a 

víz tulajdonságai, szerepük megértése az élővilág és az ember életében. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Milyen közös és milyen eltérő tulajdonságai 

vannak a bennünket körülvevő anyagoknak? 

Miért és mivel lehet a testek egyes tulajdon-

ságait megmérni? 

Hogyan készíthetünk keverékeket, és hogyan 

lehet őket alkotórészeikre szétválasztani? 

Mi történik a cukorral, ha vízbe tesszük? 

Mi a hasonlóság és a különbség a fa égése és 

korhadása között? 

Mi kell az égéshez? Miért kell szellőztetni? 

Mi a teendő, ha valakinek meggyullad a ru-

hája? 

Miért nélkülözhetetlen a víz, a levegő és a ta-

laj az élőlények számára? 

Ismeretek: 

Élő és élettelen anyag fogalma, minőségi tu-

lajdonságai, mérhető jellemzői. Az anyagok 

különféle halmazállapotainak és halmazálla-

pot-változásainak összefüggése a hőmérsék-

lettel. Keverékek és azok szétválasztása. 

A környezetben előforduló élő és élettelen anya-

gok felismerése, csoportosítása megadott szem-

pontok alapján, szempontok keresése. 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata. 

Hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 

önálló elvégzése megadott szempontok alapján. 

A mért adatok rögzítése, értelmezése. 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás a 

természetben, a háztartásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok összehason-

lítása, a közös vonások kiemelése. 

Olvadás és oldódás közötti különbség felisme-

rése. Keverékek és oldatok készítése, a kapott új 

anyag megfigyelése, megnevezése. 

Keverékek és oldatok szétválasztása többféle 

módon. A tűzveszélyes anyagokkal való bánás-

mód, teendők tűz esetén. 

A víz fagyáskor történő térfogat-növekedésének 

bizonyítása, következményei a környezetben (pl. 

kőzetek aprózódása, vízvezetékek szétfagyása). 

A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 

A talaj tápanyagtartalma és a növénytermesztés 

összefüggései 
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Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. 

A víz: tulajdonságai, megjelenési formái, je-

lentősége a természetben. 

A talaj kialakulása, szerkezete. A talaj szeny-

nyeződése és pusztulása. A talaj védelme. 

A talaj fő alkotóelemei (levegő, víz, humusz). 

A levegő összetétele. 

.A talajszennyeződés okai és következményei. 

A talajpusztulás okainak és következményeinek a 

feltárása. Személyes cselekvés gyakorlatának és le-

hetőségeinek megfogalmazása. 

A levegő egyes tulajdonságainak kísérletekkel való 

igazolása (összenyomható, a benne található egyik 

összetevő, az oxigén táplálja az égést, van tömege). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapotok, a víz és hőmérséklet-változáskor ki-

alakuló halmazállapotai, keverék, a levegő alkotórészei, légnyomás, talaj, kő-

zettörmelék, humusz, talajnedvesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Energia a vegyületekből 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Energiaforrások, energiafajták. 

 

 

 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-megmara-

dás elvének megtapasztalása, elfogadása. 

Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása a fenn-

tarthatóság érdekében. 

A természettudományos tantárgyakban megszerzett ismeretek felismerése, 

alkalmazása a hétköznapi életben végbemenő változások során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan ismerte meg és hogyan gyújtott tüzet az 

ősember? 

Az energiahordozók csoportosítása különböző 

szempontok alapján. 

A mindennapi életből hozott példákon keresz-

tül az energiafajták csoportosítása, az 

Miért van szükségük az élőlényeknek energi-

ára? 

Hogyan jutnak energiához az élőlények? Miért 

fontos az energiával takarékoskodni? 

Ismeretek: 

Energiahordozók (tápanyagok, kőszén, kőolaj, 

földgáz) jellemzői, felhasználása. 

Az élő szervezetek energiája: napfény és vegyü-

letek. 

egymásba átalakuló folyamatok értelmezése 

az energia-megmaradás szempontjából. 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és 

testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiagazdálkodás, 

energiatakarékosság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Ásvány, kőzet 
Órakeret 

6 óra 

 

Előzetes tudás 
Homok, lösz, barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz, környezetszeny-

nyezés, talajpusztulás. 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A természeti erőforrások éghajlat, talaj, ásványkincsek jelentőségének tu-

datosítása. A természeti erőforrások és a társadalmi- gazdasági folyamatok 

összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térkép-

olvasás megalapozása. 

Az emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek 

megismerése, a személyes felelősség tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mik a kőzetek, honnan erednek? 

Mire használják a bazaltot és a mészkövet? 

Aprózódás és mállás közti különbségek azono-

sítása. 

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet felismerése, ösz-

szehasonlítása, csoportosítása. 

 

 

 

Ismeretek: 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, mészkő, 

homok, lösz, barnakőszén, feketekőszén jelleg-

zetes tulajdonságai, felhasználásuk. 

Kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk kö-

zötti összefüggések felismerése. 

Az emberi tevékenység kárt okozó hatásainak 

bizonyítása konkrét példákon keresztül. 

Ásványkincsek és az ipar összefüggéseinek fel-

ismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzet, ásvány, kristály, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, bauxit, 

lignit. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Találkozások a kémiával a részecskemodell 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok, halmazállapot-változás. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tudomány, technika, kultúra összefüggésében a kémia tantárgy elhelye-

zése, az önálló kísérletezés és biztonságos munkavégzés megalapozása, a 

kémia vizsgálati módjának megismerése, a tudományos megismerés alap-

jai és néhány módszerének megtapasztalása, a kezdeményezőkészség és a 

szaknyelvi kifejezőkészség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mit árul el a tapasztalat? Hogyan írhatók le egy-

értelműen a környezetünkben megfigyelt jelensé-

gek? Mit jelent a kísérlet? 

 

 

Ismeretek: 

A változások típusainak megfigyelése, a meg-

figyelés, a leírás és a jelenség kapcsolata. Egy-

szerű tanulói kísérletek és vizsgálatok 

Egyszerű kémiai kísérletek elvégzése leírások 

alapján, 

érzékszervi tapasztalatok (színek, fényjelensé-

gek, hangok, szagok, hőmérséklet) szabatos 

megfogalmazása, a tapasztalt folyamatok meg-

jelenítése különböző módokon: mozgással, ze-

nével, verbálisan és vizuálisan (például rajz-

ban). 

Adott egyszerű jelenség (például olvadás) mű-

vészi, gyermeki, köznapi és tudományos leírá-

sának összehasonlítása. 

elvégzésén keresztül alapvető biztonsági szabá-

lyok betartása, az érzékszervi tapasztalatok 

megfogalmazása, a kísérlet leírásának elvei, a 

kémiai (tudományos) leírás jellemzői. 

Ismert makroszintű folyamatok (például hal-

mazállapot-változás) felismerése. Annak 

felismerése, hogy az érzékszervi tapasztalat 

még nem maga a következtetés és fordítva. 

Önálló feljegyzés készítése megfigyelt jelen-

ségről. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan írhatók le a házban és a ház körül talál-

ható anyagok fizikai tulajdonságai? 

Hogyan csoportosíthatók ezek az anyagok? 

Ismeretek: 

Az anyagok csoportosítása fizikai tulajdonságaik, 

halmazállapotuk alapján. 

Fázis fogalma, homogén és heterogén rendszer. 

A környezetben lévő anyagok tudatos meg-

figyelése, csoportosítása többféle szempont-

rendszer alapján. Konkrét hétköznapi vagy 

természetben előforduló anyagok csopor-

tokba sorolása. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Miből állnak az anyagok? Hogyan írhatók le az 

anyagok kisebb egységei, építőkövei? 

 

Ismeretek: 

A négy ősprincípium. 

Anyagi részecske. Az atom, mint az anyagok fel-

építő eleme. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Miért érezzük a sütemény illatát a pékség előtt? 

Miért veszi fel a váza alakját a víz? Miért hajlik 

az acél? Halmazállapot-változások a környeze-

tünkben. 

Ismeretek: 

A szilárd, folyékony és gáz halmazállapotok és 

tulajdonságaik vizsgálata köznapi anyagokon és 

problémákon. 

Az anyag szerkezetére vonatkozó egyéni 

modellek alkotása. A folytonos természetű 

anyagfelfogás lebontása és a részecskeszem-

léletű anyagfelfogás kialakításának megkez-

dése, a részecskefogalom értelmezése, saját 

modellek alkotásán keresztül. 

 

A részecskék közötti kölcsönhatások minő-

ségének és a belőlük felépülő anyagok mak-

roszkópos tulajdonságainak összefüggése, 

ennek értelmezése, 

a részecskemodellek alkalmazása halmazál-

lapotok és tulajdonságok magyarázatára. 

Összefüggés megfogalmazása az anyagok 

tulajdonságai és a gyakorlati felhasználásuk 

között. Vizsgálatok csoportos elvégzése kü-

lönböző halmazállapotú anyagok tulajdonsá-

gainak (szín, összenyomhatóság, hővezető 

képesség, keménység, rugalmasság, sűrű-

ség) megállapítására. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miből keletkeznek a felhők? Hogyan magya-

rázhatjuk a vízkörforgás lépéseit kémikus 

szemmel? Hová lesz a pocsolya? Miért mond-

ják, hogy eltűnik, mint a kámfor? 

 

 

Ismeretek: 

A víz halmazállapot-változásainak megfigye-

lése csoportos vizsgálatokon keresztül. 

A halmazállapot-változások részecskeszintű 

magyarázata a víz körforgásának egyes lépé-

sein keresztül. 

 

A szublimáció kísérletek kámforral, jóddal. 

A folyamatokat kísérő változások megfigyelése, 

a tapasztalatok nyelvileg helyes megfogalma-

zása, az adatok áttekinthető rögzítése. 

A részecskemodellek alkalmazása halmazálla-

pot-változásokra. 

A vízkörforgalom legfontosabb lépéseinek értel-

mezése a halmazállapot-változások részecske-

szintű magyarázatának segítségével. Kémiai 

modellek alkalmazása: a halmazállapot-változás 

modellezése a részecskék mozgáslehetőségének 

megváltozásával (fagyás, kristályosodás olva-

dékból, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás); a 

folyékony és a szilárd halmazállapotú víz közötti 

különbség bemutatása, illetve a jég és a víz tér-

fogatának összehasonlítása modellek segítségé-

vel. 

Más anyagok halmazállapot-változásai, a válto-

zások leírása makro- és részecskeszinten. A hő-

mérséklet-változás és a halmazállapot- változá-

sok összekapcsolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Részecskemodell, tulajdonságok, fizikai változások. 
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6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kémia a fürdőszobában: oldódás, folyadékok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Részecskeszintű modellek alkalmazása. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az állandóság és változás, illetve a rendszerek megismerésében a fizikai 

és kémiai változások megkülönböztetése, az oldódás és diffúzió értelme-

zése; absztrakt gondolkodás fejlesztése, a környezettudatosság és a kör-

nyezeti problémák iránti érzékenység erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan távolítható el a piszok és a szennyező-

dés a mosás, tisztítás, tisztálkodás során? 

Ismeretek: 

Az oldódás folyamata, az oldószer és az oldott 

anyag, a „hasonló a hasonlóban” elv, a telített 

és telítetlen oldat fogalma, az oldódás hőmér-

sékletfüggése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

A szennyvíz tisztítása, a WC és a szagok, a 

szennyvízkezelés és az ivóvízzel való takaré-

kosság kérdései. 

Ismeretek: 

A diffúzió jelensége (a légfrissítők vagy szag-

talanítók példáján). 

A szennyvíztisztítás elvei, a szennyvíztisztító 

működése. 

Keverékek szétválasztása, szűrés, ülepítés, 

desztillálás. 

A víztisztaság, a vízszennyezés és a víztakaré-

kosság. 

Hígítás. 

Az oldódás vizsgálata, megfigyelése és magya-

rázata a részecskemodell segítségével. 

Makro- és részecskeszintű leírás a „hasonló a 

hasonlóban” elvvel kapcsolatos vizsgálatokról. 

Az oldódás hőmérsékletfüggésének vizsgálata, 

az adatok rögzítése és ábrázolása. 

A „jól oldódik” kifejezés eltérő értelmezései, az 

oldódás mértékének és sebességének különbö-

zősége. 

A diffúzió magyarázata a részecskemodell al-

kalmazásával, példák keresése a diffúzió előfor-

dulására. 

A helyi (települési) szennyvízkezelés megisme-

rése. Az egyéni és közösségi felelősség kérdése. 

A folyamatok részecskeszintű magyarázata, fel-

jegyzések készítése vizsgálatokról. 

Adatok gyűjtése a Föld vízkészletére és meg-

oszlására vonatkozóan, ezek táblázatos és grafi-

kus megjelenítése. Táblázatos és grafikus ada-

tok leolvasása, elemzése. Ismerkedés a nagy-

ságrendekkel: az egyéni, családi vízfogyasztás 

összehasonlítása közösségi, globális adatokkal, 

a nagyságrendi különbségek. A vízszennyezés 

példáján a hígítás és a nagyságrendek értelme-

zése. Az egyéni felelősség felismerése. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Kristályképződés és csapadékképződés össze-

hasonlítása. Mitől képződik vízkő? Hogyan 

hat a vízkőoldó? 

Ismeretek: 

Modellkísérlet. Fizikai és kémiai változások 

összehasonlítása. Az oldatból kiváló (kikristá-

lyosodó) oldott anyag részecskék, és a külön-

böző részecskék találkozásával és átalakulásá-

val keletkező, rosszul oldódó új részecske, a 

csapadék keletkezése eltérő folyamatok. 

A csapadék, a reakció fogalma, a vízkőképző-

dés és a vízkőoldás folyamata, a biztonsági je-

lek megismerése. Szóegyenletek alkalmazása. 

Csapadékképződési folyamat vizsgálata és ér-

telmezése részecskeszinten, illetve az oldható-

ság fogalmával. 

A kémiai és a fizikai változás különbözősége. 

A modellkísérlet és a valós példa összekapcso-

lása. 

A vízkőképződés magyarázata részecskemodell 

segítségével. 

A változás leírása szóegyenlet segítségével. 

A vízkőoldó példáján a termékismertető és a 

biztonsági jelek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fizikai és kémiai változások, oldódás, diffúzió, elválasztás, csapadék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kémia a konyhában fizikai és kémiai változások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Oldatok, fizikai és kémiai változások. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az állandóság és a változás leírásában a szimbólumszint bevezetése, az 

anyag, energia, információ szempontjából a kémiai részecskefogalom és 

a szimbólumszint alkalmazása, a savas és lúgos tulajdonságok egyszerű 

értelmezése; az egészségtudatos magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Milyen folyamatokat végzünk a konyhában? 

Miért kell főzés előtt a hozzávalókat meghá-

mozni, felaprítani? Miért kell az ételeket me-

legíteni és hűteni? 

Ismeretek: 

Az aprítás, oldás, melegítés és hűtés szerepe 

egyszerű konyhai eljárásokban. 

Sózás, cukrozás, tartósítás és befőzés. Meny-

nyiségek. Hígítás és töményítés. Kristályoso-

dás. Az ozmózis jelensége. 

Fejlesztési követelmények 

A felületnövelési technikák összekapcsolása a ré-

szecskemodellel és a folyamatok sebességével. 

A sebesség értelmezése az időegység alatt átalakuló 

részecskék számával. 

Az ozmózis jelenségének vizsgálatán keresztül a 

folyamat részecskeszintű magyarázata. 

Egyszerű számítások a közvetlen környezetünkben 

előforduló oldatok tömegszázalékos és térfogat-

százalékos összetételével. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hány részecske található egy csepp vízben? 

Milyen részecskékből áll a víz? 

 

Ismeretek: 

A vízmolekula példáján az atom, molekula, 

elem, kémiai kötés fogalma. A szimbólum-

képzés tudományos megismerésben betöltött 

szerepe. Vegyjel, képlet, összegképlet. 

 

Első találkozás a periódusos rendszerrel. A 

mol fogalma. 

A moláris tömeg és a tömeg kapcsolata. 

A szimbólumszint alkalmazása a vízmolekula pél-

dáján. 

A vízmolekula modellezése. 

A molekula és az atom méretének összehasonlítása 

arányokon keresztül. 

Összegképlet írása. 

Az elemek száma és a kapcsolódási variációk 

száma közötti összefüggés vizsgálata modellek 

használatával. 

Atomtömeg és moláris atomtömeg, molekulatömeg 

és moláris tömeg leolvasása a periódusos rendszer-

ből. 

Egyszerű számítások az anyagmennyiség és a tö-

meg kapcsolatával. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan csoportosíthatók a konyhai anya-

gok? Mi a különbség a csapvíz és az ásvány-

víz között? Milyen információk találhatók az 

ásványvizes üvegek címkéjén? Miért gyógyít 

a gyógyvíz? 

 

 

Anyagok csoportosítása további szempontok alap-

ján. 

Egyszerű számítások az ásványvizek, illetve a 

gyógyvizek összetételével kapcsolatosan. 

Vegyjelek és képletek azonosítása. 

Ismeretek: 

Egyszerű és összetett anyagok fogalma. 

A desztillált víz, csapvíz, tengervíz, ásvány-

víz, gyógyvíz különbözősége. 

Savas és lúgos anyagok, indikátor, kémhatás. 

 

Savak és lúgok vizsgálata, az indikátor és a pH- 

skála alkalmazása. 

A köznapi és tudományos szóhasználat eltérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai részecske, anyagmennyiség. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kémia a szobában 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Kémiai változás, vegyjel, képlet. 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az anyag, energia, információ összefüggésében az anyag és energia kap-

csolatának első értelmezése, a kémiai reakciók megfigyelése és értelme-

zése három szinten (makro, részecske, szimbólum); környezet és fenn-

tarthatóság kérdései az energiahasználatban; környezettudatos magatar-

tás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi történik az égés, a fűtés során? Mi szolgáltat 

meleget? Mitől függ, hogy mennyire melegszik 

fel a szoba a fűtés során? 

Ismeretek: 

Az égés vizsgálata. A gyertya égése során bekö-

vetkező tömeg- és energiaváltozás összefüggé-

sei és különbségei. A kémiai folyamatokat kí-

sérő energiaváltozás értelmezése a hőmérséklet-

változás segítségével. 

A tűzoltás módjai, ezek magyarázata. Az égés-

sel, nyílt láng használatával kapcsolatos legfon-

tosabb biztonsági előírások és szabályok 

Az égés, mint oxigénnel való reakció. Tudo-

mánytörténeti magyarázatok az égésről (Stahl, 

Lavoisier). 

A szén-dioxid, a szén-monoxid és tulajdonsá-

gaik. Az erjedés és az égés közti hasonlóság. A 

mérgezések elkerülése. 

A szén-dioxid képződése szén és oxigén reakci-

ójával, a kémiai egyenlet alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért fontos a szellőztetés? Miből áll a levegő? 

Miért nem szellőzik ki a szén-dioxid a pincéből? 

Ismeretek: 

A levegő összetétele. Oxigéngáz, nitrogéngáz. 

A nitrogén oxigéntől való eltérő viselkedése. 

Elemmolekula fogalma. Nemesgázok. A szén-

dioxid mennyiségének változása a levegőben, a 

nagyságrendek értelmezése. A szén-dioxid ki-

bocsátás alapvető kémiai háttere, veszélyei. A 

növények és az állatok eltérő igénye a szén-di-

oxidra. Szén-dioxid-kibocsátás környezetünk-

ben: szén-dioxid-források. 

Az égés, példáján a kémiai reakció résztvevő 

anyagai, feltételei. 

Az égés során keletkező égéstermékek közül a 

színtelen gázok tömegének, és annak vizsgá-

lata, hogy nyílt rendszerek esetén ezek eltá-

vozhatnak a reakciótérből. 

Tűzesetek leírásának kémiai szempontú vizs-

gálata. 

Az oxigén felfedezésének példáján keresztül a 

tudományos megismerés folyamatába való be-

tekintés, tapasztalatok és az elmélet összefüg-

gése. 

A szén-dioxid és szén-monoxid vizsgálata, a 

tapasztalatok rögzítése mindhárom szinten. 

Szóegyenletek alkalmazása, kémiai egyenlet 

írása egyszerű példákon. 

Egyszerű sztöchiometriai számítások az égés 

példáján. 

Az elemek elnevezése. 

A kémiai kötések erősségének és a molekula 

reakciókészségének összefüggése. 

A kémiai reakciók értelmezése a részecskék 

ütközésével és a kötések átalakulásával ré-

szecskeszinten. 

 

 

A létfontosságú és mérgező anyagok értelme-

zése a szén-dioxid példáján, a mennyiségi vi-

szonyok jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai egyenlet, égés, oxidáció. 
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7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A föld szilárd anyagok 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Vegyjel, atom, elem, anyagok csoportosítása. 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az anyag, energia, információ szempontjából az anyagszerkezet és a pe-

riódusos rendszer kapcsolatának felismerése; a tudomány, technika, kul-

túra szempontjából az anyag szerkezetéről való gondolkodás; a környezet 

és fenntarthatóság szempontjából az élettelen természeti értékek iránti 

érzékenyítés, a természeti kincsek esztétikumának felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miből állnak az ásványok? Mi a hasonlóság és a 

különbség az ásvány, a drágakő, illetve a kőzet 

és az érc között? 

Ismeretek: 

Az ásványok csoportosítása, egyes ásványok tu-

lajdonságai. Az egyes ásványok kémiai összeté-

tele. Az összegképlet. Fontosabb ércásványok. 

Az összetétel és az összegképlet különbözősége. 

Fontosabb ásványok megismerése. Az elem és 

a vegyjel fogalmának rögzítése, a képletek ér-

telmezése. Az összetétel és az összegképlet 

közötti kapcsolat, illetve a két fogalom külön-

bözőségének felismerése. Az ásványok társí-

tása a periódusos rendszer egy-egy eleméhez. 

Egyszerű számítások vegyületek tömegszáza-

lékos összetételével kapcsolatban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért különböznek az egyes ásványok és más 

szilárd anyagok tulajdonságai? 

Ismeretek: 

Az amorf és kristályos anyag fogalma. Az üveg, 

mint nem molekuláris amorf anyag. Az üveg-

huta működése, anyagszerkezeti magyarázattal. 

Modellek alkalmazása rácstípusok megjeleníté-

sére. 

 

 

Egyes ásványok kristályrács-modelljének vizs-

gálata. 

Az üveg modelljének vizsgálata. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért jelent gazdasági előnyt, ha egy területen 

fémérc-lelőhelyek vannak? 

Ismeretek: 

Fémek ércásványai, ércei. Az érc fogalma, kap-

csolata az ásvány (vegyület) és a keverék fogal-

mával. Ércek csoportosítása. A fémek előállí-

tása redukcióval, példák. Elsődleges és másod-

lagos nyersanyag, termék értelmezése a folya-

matban. Egyes ércek (oxidos, szulfidos) felhasz-

nálásához köthető környezeti hatások. 

 

 

A redoxi-reakciók értelmezése az elektronátme-

nettel az elektronszerkezet alapján. A kémiai 

egyenlet felírása egyes fémek előállításának pél-

dáin. 

 

 

Annak megértése, hogy a fémek előállításának 

folyamatában a nyersanyag típusának (termése-

lem, oxidos, szulfidos érc) döntő szerepe van. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért értékes az arany? Hogyan készülnek az 

ékszerekhez használt fémek? Lehet-e „aranyat 

csinálni”? Miért használnak nemesfémeket a 

gyógyászatban? 

Ismeretek: 

A nemesfémek előfordulása, tulajdonságai és 

előállítása. A királyvíz, a választóvíz és a karát. 

Az alkimisták és az „aranycsinálás”. 

Az arany előállítása és a környezetszennyezés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

A fémek, mint nyom- és mikroelemek. 

 

A klorofill és hemoglobin példáján keresztül 

ezek jelentőségének bemutatása. 

 

 

Az aranytárgyak vizsgálatának értelmezése. 

Annak értelmezése, miért nem redukciós eljá-

rással készül az arany. 

 

 

Esettanulmányok révén megismert, konkrét fo-

lyamaton keresztül kémiai ismeretek alkalma-

zása. Gyűjtőmunka végzése a nemesfémek koz-

metikai és gyógyászati alkalmazásáról, ezek ké-

miai szempontú értelmezése. 

Az elemek mennyiségi előfordulásainak, az 

egyes nagyságrendi viszonyoknak az értelme-

zése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elemi részecskék, redoxi-folyamatok, fémek, ércek. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Tűz égés, reakciósebesség 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Kémiai egyenlet, képlet, vegyjel, részecskék. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az állandóság és változás szempontjából kémiai reakciók értelmezése, 

megfordítható és egyirányú folyamatok, egyensúly; az anyag, energia, in-

formáció szempontjából az energiaviszonyok értelmezése és a szimbólum-

szint alkalmazása; a tudomány, technika, kultúra területén áramlásdiagram 

és technológiai folyamat értelmezése; az ember megismerése és egészsége 

területén az egészségtudatos magatartás erősítése; a környezet és fenntart-

hatóság szempontjából az energiahatékonyság jelentősége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mitől függ, hogy két anyag reagál-e egymás-

sal? Miért robban fel egy elegy akkor, ha „re-

cept” szerint, de nagyobb mennyiségeket ke-

verünk be? Miért lassabb, ha ugyanazok az 

anyagok szilárd fázisban reagálnak? 

 

Ismeretek: 

Szilárd és folyadékfázisú csapadékképzési re-

akciók összehasonlítása. 

A kémiai reakciók ütközési elmélete, a reak-

cióegyenlet felírása. 

 

A reakciósebesség fogalma, koncentrációfüg-

gése. 

 

 

Kísérletek alapján, a szilárd és folyadék halmaz-

állapotú anyagok reakciói között a sebesség elté-

résének magyarázata részecskemodellel. A ké-

miai reakciók ütközési elmélete és a kémiai reak-

ciók feltételei. 

Kémiai egyenletek felírása és értelmezése. 

 

A reakciósebesség mérése tetszőleges kémiai re-

akción. 

A változók értelmezése, összefüggés megállapí-

tása. 

Az eredmények megfogalmazása tudományos 

közleményként. A kémiai reakciókkal kapcsolat-

ban a mennyiségi leírások pontos betartása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért csalóka a mészégetést égetésnek ne-

vezni? Mi ég a mészégetés folyamatában? Mi-

hez kell az égetett mész? 

 

Ismeretek: 

A mészégetés, mészoltás és a habarcs megkö-

tésének kémiai háttere. A mészégető boksa. 

 

Az endo- és exoterm reakciók vizsgálata, 

energiadiagramja, Hess-tétel. 

Aktiválási energia. A katalizátor és inhibítor. 

Kémiai reakciók több úton is végbemehetnek 

Diagram készítése a mészégetés, mészoltás és ha-

barcs megkötésének folyamatáról. A folyamatok 

egyenleteinek értelmezése. Annak indoklása, mi-

ért félrevezető a mészégetés kifejezés. A mész-

égető boksa rajza alapján az égést és a hőbomlást 

szenvedő anyagok azonosítása. 

 

Áramlásdiagramon egy energialánc ábrázolása a 

kémiai energiától a kimeneti energiáig. 

Az endo- és exoterm reakció energiadiagramjá-

nak eltérése, energiadiagram készítése. Alkalma-

zás a vizsgált példára. A Hess-tétel alkalmazása a 

mészégetés és mészoltás példájára. 

 

Az aktivált állapot modellezése. Az aktiválási 

energia változásának jelentősége. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mit jelent az élelmiszereken jelzett 

„kalóriatartalom”? Hogyan függ össze az adott 

„kalóriatartalmú” ételek fogyasztása az egész-

séges testsúly elérésével, illetve megtartásá-

val? Kísérletek katalizátorral, enzimekkel. 

Ismeretek: 

Az energiamérleg értelmezése. Az égéshő fo-

galma. Az élelmiszerek energiatartalmának 

meghatározása (elvi szinten). 

 

Az energiafelvétel és -leadás kapcsolata a hí-

zással, illetve fogyással. 

A Hess-tétel alkalmazásának elve élelmiszerek 

energiatartalmának meghatározására. Az élelmi-

szerek energiatartalmáról tájékoztató feliratok ér-

telmezése. 

 

A szervezetünkben zajló egyes folyamatok sebes-

ségének eltérése az élettelen környezetben tapasz-

talt reakciósebességtől. A szervezetben lejátszódó 

katalitikus folyamatok egyes jellemzőinek értel-

mezése grafikonok vagy táblázatok alapján. 

 

Étrendek értelmezése az élelmiszerek energiatar-

talma alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Termokémia, reakciósebesség, katalizátor, energiahatékonyság. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Levegő gázok 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok, elektronszerkezet. 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az anyag, energia, információ kapcsán a gázok tulajdonságai, az állandó-

ság és változás szempontjából az oxidáció fogalmának értelmezése elekt-

ronátadással, a környezet és fenntarthatóság, valamint az ember megisme-

rése és egészsége szempontjából a levegő összetétele és a levegőszennye-

zés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi található a levegőben? Miben különbö-

zik a szennyezett és a tiszta levegő? 

 

Ismeretek: 

A légnemű anyagok csoportosítása: gáz, 

gázkeverék, füst, köd, ülepedő és szálló por. 

Gázfejlesztés. Modellalkotás segítségével a 

gázok tulajdonságainak értelmezése, álla-

potjelzők, állapotfüggvények, a relatív sűrű-

ség fogalma. 

Mennyiségi viszonyok: Avogadro törvénye, a 

térfogatszázalék, relatív sűrűség. 

 

Fejlesztési követelmények 

A levegő, mint homogén gázkeverék és heterogén 

rendszer értelmezése. A füst és köd értelmezése 

kvázi-heterogén rendszerként. A szilárd szemcsék 

méretének elhelyezése méretskálán a szálló por, 

füst és ülepedő por példáján. 

 

A modell alapján következtetések levonása a gá-

zok tulajdonságaival kapcsolatban. Párhuzam ke-

resése a modellezés tapasztalatai és az érzékszervi 

megfigyelések között. 

 

 

Egyszerű számítások a térfogatszázalék és a mo-

láris térfogat alkalmazásával. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért használható a nitrogén védőgázként? 

Mitől nemes a nemesgáz? Mi okozza a ke-

szonbetegséget? 

Ismeretek: 

A nemesgázok és a nitrogénmolekula stabi-

litásának következményei, ezeknek a gázok-

nak a fizikai tulajdonságai, felhasználásuk. 

A keszonbetegség. Vizsgálatok: ammónia, 

nitrogén-dioxid ezek fizikai tulajdonságai, 

élettani hatása, felhasználása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan segíti az oxigén az égést? Létezhet- 

e élet oxigénszegény környezetben? Miért 

nem égünk el a levegőben? Hogyan változ-

nak az anyagok a levegőn való állás követ-

keztében? 

Ismeretek: 

Az oxigén tulajdonságai és a láng szerke-

zete. Az oxigén és az oxidáció. Az oxidáció 

értelmezése oxigénfelvétellel. A korrózió, 

mint oxidatív folyamat. Fémtisztító prakti-

kák. 

 

 

 

Az egyes gázok felhasználásának, alkalmazásá-

nak, élettani hatásának magyarázata. 

 

A leggyakoribb korrózióvédelmi eljárások és 

fémtisztító praktikák kémiai háttere. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért veszélyes a szmog? Hogyan alakulhat 

ki szmog? 

Ismeretek: 

A levegőszennyezés típusai, főbb szennye-

zőanyagok. Kén-dioxid vizsgálata. 

Az inverzió jelensége, Los Angeles- és Lon-

don-típusú szmog: esettanulmányok. Teendők 

szmogriadó esetén. Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért jelent veszélyt az ózonpajzs „sérülése”? 

Ismeretek: Az ózon szerkezete és tulajdon-

ságai. Az allotrópia az oxigén és az ózon pél-

dáján. 

Az üvegházhatás kialakulása, változása. 

A politikai összefogás lehetősége a Nemzet-

közi Éghajlat változási Keretegyezmény 

(IPCC) példáján. 

Grafikonok és táblázatos adatok alapján össze-

függés keresése egyes gázok koncentrációinak 

növekedése és az egészségügyi kockázat között. 

Példák az ózon felhasználására, az alkalmazás 

indoklása. Az ózon bomlását elősegítő vegyüle-

tek kibocsátásának veszélyei. 

 

 

Annak felismerése, hogy az éghajlatváltozás 

kérdése összetett probléma. 

Annak megértése, hogy a tudomány segíthet vá-

laszt találni a globális kérdésekre, de kész meg-

oldásokkal nem állhat elő. 

Az ENSZ szerepének felismerése a globális 

problémák megoldásával kapcsolatban.. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gáz, oxidáció, korrózió, levegőtisztaság, üvegházhatás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Víz oldatok 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Víz, elsőrendű kötések, kémiai reakció. 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A felépítés és működés kapcsolata szempontjából a másodrendű kötések 

és fizikai tulajdonságok közötti kapcsolat; az állandóság és változás 

szempontjából a reakciótípusok; a környezet és fenntarthatóság szem-

pontjából a vízkészlet felelős felhasználása, az ivóvízkincs védelme il-

letve az elsavasodás; az ember megismerése és egészsége témakörében 

a víz szerepe az emberi szervezetben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan élik túl az élőlények, ha befagy egy tó 

vagy folyó? Miért csúszik a jég? Miért marad-

nak fenn bizonyos rovarok a víz felszínén? 

Ismeretek: 

Kísérletek alapján a víz felületi feszültségének, 

különböző folyadékok forráspont-különbségé-

nek leírása. 

A vízmolekula szerkezete, a víz különleges tu-

lajdonságai és a másodrendű kötések összefüg-

gései. A molekularács. 

A másodrendű kötések jelentőségének felisme-

rése, a kialakulásuk feltételeinek értelmezése. 

 

 

A molekularácsos anyagok tulajdonságai és 

azok kapcsolata a másodrendű kötés erősségé-

vel. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért fordul elő, hogy nem fő meg az étel, hiába 

készítjük megfelelő ideig? 

Kell-e vízlágyító adalékokat használnunk? 

Szappan habzása különböző keménységű, il-

letve vízlágyítóval kezelt vízben. 

Ismeretek: 

Vízkeménység: az állandó és a változó kemény-

ség, a keménységet okozó ionok, a vízlágyítás. 

 

 

Néhány vízlágyítási eljárás működésének elve. 

A desztillált és az ioncserélt víz közti különbség-

nek, az ioncserélési eljárások lényegének ma-

gyarázata. 

Vízlágyító anyagok reklámjainak értékelése ké-

miai tartalom szempontjából. Kísérlet alapján 

(például szappan habzása) az eredmények ábrá-

zolása, összehasonítása. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Érdemes-e ásványvizet venni? Miben különbö-

zik a csapvíz és az ásványvíz? 

Ismeretek: 

A Föld vízkészletei, a vezetékes víz, a palackos 

víz és az ásványvíz összehasonlítása. 

A vízszűrés és -tisztítás módjai. 

 

 

Az ismeretek alkalmazása önálló vagy csoportos 

munkában. Vizsgálat tervezése különböző fajta 

vizek összehasonlítására. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Egészségesebb-e a tejeskávé a feketekávénál? 

Miért nem szoktak minden teához tejet tenni? 

Miért nem kapunk mérgezést a röntgenezésre 

használt, mérgező anyagot tartalmazó bárium-

pép lenyelésekor? 

Csapadékképződés vizsgálata, a tapasztalatok 

makro- és részecskeszintű leírása. Táblázat, il-

letve grafikonelemzés sók oldódásáról. 

A csapadékképzési reakciók szerepének felis-

merése az anyagok minőségi elemzésében. 

Ismeretek: 

Csapadékképződési reakciók értelmezése az 

oldhatósággal és a szerkezetváltozással. 

A mólos koncentráció fogalma. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért kell gyakrabban felújítani a nagyvárosi 

hidakat? Mészkő, kagylóhéj, szög, tojáshéj és 

ecet, vízkőoldó reakciója. 

Ismeretek: 

A savasság magyarázata a savak disszociáci-

ójával. 

Az elsavasodás és a savas esők okai és hatásai 

(modellkísérletek), az elsavasodás közvetlen 

és közvetett hatásai, védekezés az elsavaso-

dással szemben. 

 

 

Modellkísérlet értelmezése a mészkő oldódásá-

val és a savas esők hatásával kapcsolatosan. 

Az elsavasodás okainak magyarázata, következ-

ményeinek és az egyéni felelősség kérdésének 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Másodrendű kötés, kémhatás, sav-bázis reakció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a há-

rom évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók ismerik az anyagok legfontosabb csoportjait, ezekre köznapi 

példákat sorolnak. Képesek anyagi változásokat makro- és részecske- szin-

ten is leírni és értelmezni. Értik a kémiai reakciók feltételeit, lényegét, eze-

ket szimbólumokkal is jelölik. Érzékenyek az egészség és a környezet ál-

lapotának megőrzésével kapcsolatos kémiai problémák iránt. Képesek 

vizsgálatokat végezni, adatokat értelmezni, eredményeiket bemutatni. 
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KÉMIA 

7-8. évfolyam (Levelező tagozat) 

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos esz-

köze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alap-

ismeretek elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra motiválja 

a tanulókat, hogy tudásukat a napi életüket érintő kémiai problémák kritikus végiggondolására 

alkalmazzák, és igényt alakít ki arra, hogy azt a későbbiekben gyarapítsák. 

A kémiai alapműveltség birtokosaként a tanuló érzékennyé válik az anyagokkal kapcsolatos 

természettudományos problémákra, és ezek értelmezésében képes kémiai ismeretekkel kapcso-

latos információk értelmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és a tudományos kutatások 

alapvető szemléletmódját. A kémia tanulása abban segít, hogy a tanuló felnőttként életvezetés-

ével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban megalapozott döntéseket hozzon, tudatos 

fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki tudása révén védett az áltudományos, 

gyakran manipulatív információkkal, illetve a téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. A 

kémiai alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a kémiával kapcsolatos területek 

(egyebek mellett a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai 

ipar) művelése milyen perspektívát jelent globális és nemzeti szinten, az egyéni életminőség 

változása, illetve a személyes karrier szempontjából. 

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia tudo-

mánya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén fogé-

konnyá válik arra, hogy egyes problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus szemlélet-

tel közelít az ezekkel kapcsolatos információk felé. Pozitív környezeti attitűdje révén aktívan 

gyakorolja közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiai tudását alkal-

mazva felelős döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai problémák-

ról, igénye van az oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei vannak az anya-

gok megismeréséről, alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és szabályokat, képes sza-

batosan kifejezni tapasztalatait. 

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok megfi-

gyeltetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, fogalmak és jártasságok elsa-

játítása után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére ily módon alakítva ki a kémi-

ával kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran össze-

tettek, integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel. 

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos eleme. Ezt 

elsősorban a mértékegységek és nagyságrendek értelmezésén és a gyakorlati élet szempontjából 

legjelentősebb problémák kapcsán alapozzuk meg. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy a 

kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos alapokkal kezdjék a komolyabb számítások 

megoldását. Noha ebben az alapozó szakaszban összetett számítási feladatok gyakoroltatása 

nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás szerepét a különböző mélységű (mennyiségi jel-

legű) problémák megoldásában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az általános képzésben részt vevő 

tanulók felesleges és elkedvetlenítő kudarcélményeket szerezzenek, ugyanakkor az érdeklődő 

és tehetséges növendékek elé is megfelelő kihívásokat állítunk. 

A kémiaoktatás a fenntarthatóságra nevelés fontos eszköze. Általában is, de konkrét anyagok-

hoz kötötten is bemutatja a természeti erőforrások véges voltát, a felelős, takarékos, baleset-

mentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságát. A tudománytörténeti példák arra vilá-

gítanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes munka eredménye, és hogy 
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egy-egy tudományos felismerés vagy technikai újítás az élet számos területén gyökeres válto-

zásokat, alkalmazásuk pedig közös felelősséget jelent. 

Javasoljuk, hogy a kémiatanárok minél változatosabb tevékenységformákat válasszanak a fel-

dolgozott témákhoz. Az egyes tevékenységformák megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen 

a diagnosztikus értékelés, amely számos formában alkalmazható. A fejlesztő értékelés során a 

tanulói csoportok egymást is megítélik (a pedagógus segítő támogatásával), illetve a tanulók 

önértékelésére is sor kerülhet. A folyamatorientált értékelés különösen vizsgálatok, csoportos 

tevékenységek esetén lényeges. A pedagógiai értékelés nemcsak érdemjegyekkel, hanem rövid 

írásbeli formában, verbálisan vagy csoporton belüli egyezményes jelekkel (akár játékosan) is 

történhet. 

A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris szerke-

zetű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek absztrakcióra, és 

egyre összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető jelenséget célszerű is-

mételten feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást. Ugyanakkor erősen 

épít arra, hogy a tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai tanulmányaikat, így a részleges 

lezárás igénye nélkül, szabadabban építkezhetünk a folyamat során. 

A kémiaoktatás kezdetén a legfontosabb feladat, hogy a tanulók megtapasztalják, hogyan látja 

a kémia az anyagi világ jelenségeit, és felismerjék, milyen módon írhatók le és érthetők meg 

ezek. Ezért a kerettanterv első szakaszának célja a tanulók közvetlen környezetében megtalál-

ható anyagok és jelenségek megismertetése és azoknak az alapvető ismereteknek az elsajátítta-

tása, amelyek az anyagi világot tudományos igénnyel is megmagyarázhatóvá teszik. 

Ebben a szakaszban az érzékszervi tapasztalatokra való tudatos odafigyelés, azok megfelelő 

kifejezésmódja mellett a tanulók jártasságot szereznek abban, hogy az őket körülvevő anyago-

kat és azok átalakulásait megfigyeljék, tapasztalataikat elemezzék és értelmezzék. A többi ter-

mészettudományos tárggyal együtt a kémiaoktatásnak is célja, hogy felkeltse a tanulókban az 

anyagi tulajdonságokkal és az egyes folyamatokkal kapcsolatos kérdések felvetésének és a vá-

laszok megtalálásának igényét. 

Ebben az életkorban a világról kialakított elképzeléseink sorozatos átalakulásokon mennek ke-

resztül. A kémia tanítása során fontos cél, hogy az anyagokról szóló és az anyagi változásokra 

vonatkozó naiv magyarázatok egyre inkább közelítsenek a tudomány által elfogadottakhoz. To-

vábbi fontos cél, hogy a tanulók felismerjék a kémiai tudás alkalmazhatóságát, mind egyéni, 

mind közösségi szinten. A tudás alkalmazásához azonban az ismeretterjesztő irodalom megér-

tését, a kritikai gondolkodást, a tudatos információkeresést is szükséges fejleszteni, beleértve 

az információhordozók megválasztását és a tudásépítő eszközök használatát is. 

A kémia tantárgy absztrakt jellege és szintjeinek (makro-, részecske- és szimbólumszint) ösz-

szekapcsolása sokak számára nehezen leküzdhető akadályt jelent. Ezért a tantárgy által igényelt 

megfelelő tanulási módszereket úgy kell megismertetni, hogy a kémiaórák minél több lehető-

séget kínáljanak a különböző egyéni és társas tanulási formák kipróbálására, elsajátítására, be-

gyakorlására. 

A hetedik évfolyamon a kémiatanítás célja, hogy a tanulók anyagokkal kapcsolatos tapasztala-

tait tudatosítva és újraértelmezve, egyrészt láttassa a kémia mindennapi életünkben betöltött 

fontos szerepét, másrészt gyakoroltassa az anyagi tulajdonságok és a vizsgált jelenségek szaba-

tos leírását, igényt alakítva ki azok tudományos magyarázatára, harmadrészt pedig megismer-

tesse a tanulókkal az anyag felépítésének részecskemodelljét, és alkalmazza azt az anyagok és 

jelenségek értelmezésére. A tanulók megismerkednek a kémiában használt harmadik szinttel, a 

szimbólumokkal is a vegyjelek, képletek írása kapcsán. Kiemelt fejlesztési cél, hogy a tanulók 
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megismerjék, gyakorolják, és egyre tudatosabban alkalmazzák a tudományos megismerés, ma-

gyarázat és érvelés alapelveit, és megértsék, hogyan segíti mindez a hétköznapi életben az egy-

szerűbb és összetettebb döntéseket. A modellek alkalmazásának, a modellalkotásnak a megala-

pozásában is fontos lépéseket tesznek. 

A nyolcadik évfolyamos kémia oktatása során az ismeretek bővítésén, a gyakorlati alkalmazá-

sok mind szélesebb spektrumának feltárásán túl törekedni kell az anyagok és jelenségek leírá-

sában a két, az előzőekben már megismert szint (a részecskeszint és a makroszint) elkülöníté-

sére, a szerkezet és tulajdonság összefüggéseinek mélyebb megértetésére és szimbólumszintű 

feldolgozására. Mindez előkészíti az ismeretek szakszerű, a kémia tudományában alkalmazott 

rendszerezését is, amelyre a felsőbb évfolyamokon kerül sor. A nyolcadik évfolyamon a kémiai 

problémákat nemcsak személyes, de közösségi szinten is értelmezzük. 

 

 Témakör Óraszám 

7. évfolyam 

1. Kémia a fürdőszobában 12 

2. Kémia a konyhában 12 

3. Kémia a szobában 12 

 Összesen 36 

 

8. évfolyam 

1. Föld és tűz 12 

2. Levegő és víz 12 

3. A szénhidrogének és halogénezett származékaik 12 

 Összesen 36 
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7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kémia a fürdőszobában: oldódás, folyadékok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Részecskeszintű modellek alkalmazása. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az állandóság és változás, illetve a rendszerek megismerésében a fizikai 

és kémiai változások megkülönböztetése, az oldódás és diffúzió értelme-

zése; absztrakt gondolkodás fejlesztése, a környezettudatosság és a kör-

nyezeti problémák iránt érzékenység erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Hogyan távolítható el a piszok és a szennye-

ződés a mosás, tisztítás, tisztálkodás során? 

 

 

Ismeretek: 

Az oldódás folyamata, az oldószer és az ol-

dott anyag, a „hasonló a hasonlóban” elv, a 

telített és telítetlen oldat fogalma, az oldódás 

hőmérsékletfüggése. 

 

 

Az oldódás vizsgálata, megfigyelése és magyará-

zata a részecskemodell segítségével. 

Makro- és részecskeszintű leírás a „hasonló a ha-

sonlóban” elvvel kapcsolatos vizsgálatokról. 

Az oldódás hőmérsékletfüggésének vizsgálata, az 

adatok rögzítése és ábrázolása. 

A „jól oldódik” kifejezés eltérő értelmezései, az 

oldódás mértékének és sebességének különböző-

sége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

A szennyvíz tisztítása, a WC és a szagok, a 

szennyvízkezelés és az ivóvízzel való taka-

rékosság kérdései. 

Ismeretek: 

A diffúzió jelensége (a légfrissítők vagy 

szagtalanítók példáján). 

A szennyvíztisztítás elvei, a szennyvíztisz-

tító működése. 

Keverékek szétválasztása, szűrés, ülepítés, 

desztillálás. 

A víztisztaság, a vízszennyezés és a víztakaré-

kosság. 

Hígítás. 

A diffúzió magyarázata a részecskemodell alkal-

mazásával, példák keresése a diffúzió előfordulá-

sára. 

A helyi (települési) szennyvíz-kezelés megisme-

rése. Az egyéni és közösségi felelősség kérdése. 

A folyamatok részecskeszintű magyarázata, fel-

jegyzések készítése vizsgálatokról. 

Adatok gyűjtése a Föld vízkészletére és megosz-

lására vonatkozóan, ezek táblázatos és grafikus 

megjelenítése. Táblázatos és grafikus adatok leol-

vasása, elemzése. Ismerkedés a nagyságrendek-

kel: az egyéni, családi vízfogyasztás összehason-

lítása közösségi, globális adatokkal, a nagyság-

rendi különbségek. A vízszennyezés példáján a 

hígítás és a nagyságrendek értelmezése. 

Az egyéni felelősség felismerése. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Kristályképződés és csapadékképződés ösz-

szehasonlítása. Mitől képződik vízkő? Ho-

gyan hat a vízkőoldó? 

Ismeretek: 

Modellkísérlet. Fizikai és kémiai változások 

összehasonlítása. 

Az oldatból kiváló (kikristályosodó) oldott 

anyag részecskék és a különböző részecskék 

találkozásával és átalakulásával keletkező, 

rosszul oldódó új részecske, a csapadék ke-

letkezése eltérő folyamatok. 

A csapadék, a reakció fogalma, a vízkőkép-

ződés és a vízkőoldás folyamata, a bizton-

sági jelek megismerése. Szóegyenletek al-

kalmazása. 

Csapadékképződési folyamat vizsgálata és értel-

mezése részecskeszinten, illetve az oldhatóság fo-

galmával. 

A kémiai és a fizikai változás különbözősége. 

A modellkísérlet és a valós példa összekapcso-

lása. 

A vízkőképződés magyarázata részecskemodell 

segítségével. 

A változás leírása szóegyenlet segítségével. 

A vízkőoldó példáján a termékismertető és a biz-

tonsági jelek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fizikai és kémiai változás, oldódás, diffúzió, elválasztás, csapadék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kémia a konyhában fizikai és kémiai változások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Oldatok, fizikai és kémiai változások. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az állandóság és a változás leírásában a szimbólumszint bevezetése, az 

anyag, energia, információ szempontjából a kémiai részecskefogalom és a 

szimbólumszint alkalmazása, a savas és lúgos tulajdonságok egyszerű ér-

telmezése; az egészségtudatos magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Milyen folyamatokat végzünk a konyhában? 

Miért kell főzés előtt a hozzávalókat meghá-

mozni, felaprítani? Miért kell az ételeket 

melegíteni és hűteni? 

Ismeretek: 

Az aprítás, oldás, melegítés és hűtés szerepe 

egyszerű konyhai eljárásokban. Sózás, cuk-

rozás, tartósítás és befőzés. Mennyiségek. 

Hígítás és töményítés. Kristályosodás. Az 

ozmózis jelensége. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

A felületnövelési technikák összekapcsolása a ré-

szecskemodellel és a folyamatok sebességével. 

A sebesség értelmezése az időegység alatt átala-

kuló részecskék számával. 

Az ozmózis jelenségének vizsgálatán keresztül a 

folyamat részecskeszintű magyarázata. 

Egyszerű számítások a közvetlen környezetünk-

ben előforduló oldatok tömegszázalékos és a tér-

fogat-százalékos összetételével. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hány részecske található egy csepp vízben? 

Milyen részecskékből áll a víz? 

 

 

Ismeretek: 

A vízmolekula példáján az atom, molekula, 

elem, kémiai kötés fogalma. A szimbólum-

képzés tudományos megismerésben betöl-

tött szerepe. Vegyjel, képlet, összegképlet. 

 

 

Első találkozás a periódusos rendszerrel. A 

mol fogalma. A moláris tömeg és a tömeg 

kapcsolata. 

 

 

A szimbólumszint alkalmazása a vízmolekula 

példáján. 

A vízmolekula modellezése. 

A molekula és az atom méretének összehasonlí-

tása arányokon keresztül. 

Összegképlet írása. 

Az elemek száma és a kapcsolódási variációk 

száma közötti összefüggés vizsgálata modellek 

használatával. 

Atomtömeg és moláris atomtömeg, molekulatö-

meg és moláris tömeg leolvasása a periódusos 

rendszerből. 

Egyszerű számítások az anyagmennyiség és a tö-

meg kapcsolatával. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan csoportosíthatók a konyhai anyagok? 

Mi a különbség a csapvíz és az ásványvíz kö-

zött? Milyen információk találhatók az ás-

ványvizes üvegek címkéjén? Miért gyógyít a 

gyógyvíz? 

 

Ismeretek: 

Egyszerű és összetett anyagok fogalma. 

A desztillált víz, csapvíz, tengervíz, ásványvíz, 

gyógyvíz különbözősége. 

Savas és lúgos anyagok, indikátor, kémhatás. 

 

 

Anyagok csoportosítása további szempontok 

alapján. 

Egyszerű számítások az ásványvizek, illetve 

gyógyvizek összetételével kapcsolatosan. 

Vegyjelek és képletek azonosítása. 

 

Savak és lúgok vizsgálata, az indikátor és a pH- 

skála alkalmazása. 

A köznapi és tudományos szóhasználat eltérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai részecske, anyagmennyiség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Kémia a szobában 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Kémiai változás, vegyjel, képlet. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az anyag, energia, információ összefüggésében az anyag és energia kap-

csolatának első értelmezése, a kémiai reakciók megfigyelése és értelme-

zése három szinten (makro, részecske, szimbólum); környezet és fenntart-

hatóság kérdései az energiahasználatban; környezettudatos magatartás 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi történik az égés, a fűtés során? Mi szolgáltat 

meleget? Mitől függ, hogy mennyire melegszik 

fel a szoba a fűtés során? 

Ismeretek: 

Az égés vizsgálata. A gyertya égése során bekö-

vetkező tömeg- és energiaváltozás összefüggé-

sei és különbségei. A kémiai folyamatokat kí-

sérő energiaváltozás értelmezése a hőmérséklet-

változás segítségével. A tűzoltás módjai, ezek 

magyarázata. Az égéssel, nyílt láng használatá-

val kapcsolatos legfontosabb biztonsági előírá-

sok és szabályok. Az égés, mint oxigénnel való 

reakció. Tudománytörténeti magyarázatok az 

égésről (Stahl, Lavoisier). A szén-dioxid, a 

szén-monoxid és tulajdonságaik. Az erjedés és 

az égés közti hasonlóság. A mérgezések elkerü-

lése. A szén-dioxid képződése szén és oxigén 

reakciójával, a kémiai egyenlet alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: Miért fontos a szellőztetés? Miből áll a le-

vegő? Miért nem szellőzik ki a szén-dioxid a 

pincéből? 

Ismeretek: A levegő összetétele. Oxigéngáz, 

nitrogéngáz. A nitrogén oxigéntől való eltérő vi-

selkedése. Elemmolekula fogalma. Nemesgá-

zok. A szén-dioxid mennyiségének változása a 

levegőben, a nagyságrendek értelmezése. A 

szén-dioxid-kibocsátás alapvető kémiai háttere, 

veszélyei. 

A növények és az állatok eltérő igénye a szén-

dioxidra. Szén-dioxid-kibocsátás környezetünk-

ben: szén-dioxid-források. 

 

Az égés, példáján a kémiai reakció résztvevő 

anyagai, feltételei. 

Az égés során keletkező égéstermékek közül a 

színtelen gázok tömegének és annak vizsgá-

lata, hogy nyílt rendszerek esetén ezek eltá-

vozhatnak a reakciótérből. 

 

Tűzesetek leírásának kémiai szempontú vizs-

gálata. 

 

Az oxigén felfedezésének példáján keresztül a 

tudományos megismerés folyamatába való be-

tekintés, tapasztalatok és az elmélet összefüg-

gése. 

 

A szén-dioxid és szén-monoxid vizsgálata, a 

tapasztalatok rögzítése mindhárom szinten. 

Szóegyenletek alkalmazása, kémiai egyenlet 

írása egyszerű példákon. 

Egyszerű sztöchiometriai számítások az égés 

példáján. 

 

Az elemek elnevezése. 

A kémiai kötések erősségének és a molekula 

reakciókészségének összefüggése. 

A kémiai reakciók értelmezése a részecskék 

ütközésével és a kötések átalakulásával ré-

szecskeszinten. 

 

A létfontosságú és mérgező anyagok értelme-

zése a szén-dioxid példáján, a mennyiségi vi-

szonyok jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai egyenlet, égés, oxidáció. 
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8. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A föld és a tűz szilárd anyagok, reakciósebesség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Vegyjel, atom, elem, anyagok csoportosítása. 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az anyag, energia, információ szempontjából az anyagszerkezet és a pe-

riódusos rendszer kapcsolatának felismerése; a tudomány, technika, kul-

túra szempontjából az anyag szerkezetéről való gondolkodás; a környezet 

és fenntarthatóság szempontjából az élettelen természeti értékek iránti 

érzékenyítés, a természeti kincsek esztétikumának felismerése. 

Az állandóság és változás szempontjából kémiai reakciók értelmezése, 

megfordítható és egyirányú folyamatok, egyensúly; az anyag, energia, 

információ szempontjából az energiaviszonyok értelmezése és a szimbó-

lumszint alkalmazása; a tudomány, technika, kultúra területén áramlásdi-

agram és technológiai folyamat értelmezése; az ember megismerése és 

egészsége területén az egészségtudatos magatartás erősítése; a környezet 

és fenntarthatóság szempontjából az energiahatékonyság jelentősége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miből állnak az ásványok? Mi a hasonlóság és 

a különbség az ásvány, a drágakő, illetve a kő-

zet és az érc között? 

Ismeretek: 

Az ásványok csoportosítása, egyes ásványok 

tulajdonságai. Az egyes ásványok kémiai ösz-

szetétele. Az összegképlet. Fontosabb ércásvá-

nyok. Az összetétel és az összegképlet külön-

bözősége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért különböznek az egyes ásványok és más 

szilárd anyagok tulajdonságai? 

Ismeretek: Az amorf és kristályos anyag fo-

galma. Az üveg, mint nem molekuláris amorf 

anyag. Az üveghuta működése, anyagszerke-

zeti magyarázattal. 

 

Fontosabb ásványok megismerése. Az elem és 

a vegyjel fogalmának rögzítése, a képletek ér-

telmezése. Az összetétel és az összegképlet kö-

zötti kapcsolat, illetve a két fogalom különbö-

zőségének felismerése. Az ásványok társítása a 

periódusos rendszer egy-egy eleméhez. Egy-

szerű számítások vegyületek tömegszázalékos 

összetételével kapcsolatban. 

 

Modellek alkalmazása rácstípusok megjeleníté-

sére. 

 

Egyes ásványok kristályrács-modelljének vizs-

gálata. 

 

Az üveg modelljének vizsgálata. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért jelent gazdasági előnyt, ha egy területen 

fémérc-lelőhelyek vannak? 

 

Ismeretek: 

Fémek ércásványai, ércei. Az érc fogalma, 

kapcsolata az ásvány (vegyület) és a keverék 

fogalmával. Ércek csoportosítása. A fémek 

előállítása redukcióval, példák. Elsődleges és 

másodlagos nyersanyag, termék értelmezése a 

folyamatban. Egyes ércek (oxidos, szulfidos) 

felhasználásához köthető környezeti hatások. 

 

 

A redoxi-reakciók értelmezése az elektronátme-

nettel az elektronszerkezet alapján. A kémiai 

egyenlet felírása egyes fémek előállításának pél-

dáin. 

 

Annak megértése, hogy a fémek előállításának fo-

lyamatában a nyersanyag típusának (terméselem, 

oxidos, szulfidos érc) döntő szerepe van. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért értékes az arany? Hogyan készülnek az 

ékszerekhez használt fémek? Lehet-e 

„aranyat csinálni”? Miért használnak nemesfé-

meket a gyógyászatban? 

Ismeretek: 

A nemesfémek előfordulása, tulajdonságai és 

előállítása. A királyvíz, a választóvíz és a ka-

rát. Az alkimisták és „aranycsinálás”. 

Az arany előállítása és a környezetszennyezés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: A fémek, mint nyom- és mikroelemek. A 

klorofill és hemoglobin példáján keresztül 

ezek jelentőségének bemutatása. 

 

Az aranytárgyak vizsgálatának értelmezése. 

Annak értelmezése, miért nem redukciós eljárás-

sal készül az arany. 

Esettanulmányok révén megismert konkrét folya-

maton keresztül kémiai ismeretek alkalmazása. 

Gyűjtőmunka végzése a nemesfémek kozmetikai 

és gyógyászati alkalmazásáról, ezek kémiai szem-

pontú értelmezése. 

Az elemek mennyiségi előfordulásainak, az egyes 

nagyságrendi viszonyoknak az értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mitől függ, hogy két anyag reagál-e egymás-

sal? Miért robban fel egy elegy akkor, ha „re-

cept” szerint, de nagyobb mennyiségeket ke-

verünk be? Miért lassabb, ha ugyanazok az 

anyagok szilárd fázisban reagálnak? 

Ismeretek: 

Szilárd és folyadék fázisú csapadékképzési re-

akciók összehasonlítása. A kémiai reakciók üt-

közési elmélete, a reakcióegyenlet felírása. A 

reakciósebesség fogalma, koncentrációfüg-

gése. 

Kísérletek alapján, a szilárd és folyadék hal-

mazállapotú anyagok reakciói között a sebesség 

eltérésének magyarázata részecskemodellel. A 

kémiai reakciók ütközési elmélete és a kémiai 

reakciók feltételei. 

Kémiai egyenletek felírása és értelmezése. 

A reakciósebesség mérése tetszőleges kémiai 

reakción. 

A változók értelmezése, összefüggés megálla-

pítása. 

Az eredmények megfogalmazása tudományos 

közleményként. A kémiai reakciókkal kapcso-

latban a mennyiségi leírások pontos betartása 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért csalóka a mészégetést égetésnek ne-

vezni? Mi ég a mészégetés folyamatában? Mi-

hez kell az égetett mész? 

 

Ismeretek: 

A mészégetés, mészoltás és a habarcs megkö-

tésének kémiai háttere. A mészégető boksa. 

 

Az endo- és exoterm reakciók vizsgálata, ener-

giadiagramja, Hess-tétel. 

 

Aktiválási energia. A katalizátor és inhibitor. 

Kémiai reakciók több úton is végbemehetnek. 

 

Diagram készítése a mészégetés, mészoltás és 

habarcs megkötésének folyamatáról. A folya-

matok egyenleteinek értelmezése. 

Annak indoklása, miért félrevezető a mészége-

tés kifejezés. A mészégető boksa rajza alapján 

az égést és a hőbomlást szenvedő anyagok azo-

nosítása. 

Áramlásdiagramon egy energialánc ábrázolása 

a kémiai energiától a kimeneti energiáig. 

Az endo- és exoterm reakció energiadiagramjá-

nak eltérése, energiadiagram készítése. Alkal-

mazás a vizsgált példára. A Hess-tétel alkalma-

zása a mészégetés és mészoltás példájára. 

Az aktivált állapot modellezése. Az aktiválási 

energia változásának jelentősége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: Mit jelent az élelmiszereken 

jelzett „kalóriatartalom”? Hogyan függ ösz-

sze az adott „kalóriatartalmú” ételek fo-

gyasztása az egészséges testsúly elérésével, 

illetve megtartásával? Kísérletek katalizá-

torral, enzimekkel 

 

A Hess-tétel alkalmazásának elve élelmiszerek 

energiatartalmának meghatározására. Az élelmi-

szerek energiatartalmáról tájékoztató feliratok ér-

telmezése. 

 

Ismeretek: 

Az energiamérleg értelmezése. Az égéshő 

fogalma. Az élelmiszerek energiatartalmá-

nak meghatározása (elvi szinten). 

Az energiafelvétel és -leadás kapcsolata a 

hízással, illetve fogyással. 

A szervezetünkben zajló egyes folyamatok sebes-

ségének eltérése az élettelen környezetben tapasz-

talt reakciósebességtől. A szervezetben lejátszódó 

katalitikus folyamatok egyes jellemzőinek értel-

mezése grafikonok vagy táblázatok alapján. 

Étrendek értelmezése az élelmiszerek energiatar-

talma alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Termokémia, reakciósebesség, katalizátor, energiahatékonyság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Levegő és vízgázok és oldatok Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
Halmazállapotok, elektronszerkezet, víz, elsőrendű kötések, kémiai reak-

ció. térfogatszázalék, relatív sűrűség. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az anyag, energia, információ kapcsán a gázok tulajdonságai, az állandó-

ság és változás szempontjából az oxidáció fogalmának értelmezése elekt-

ronátadással, a környezet és fenntarthatóság, valamint az ember megisme-

rése és egészsége szempontjából a levegő összetétele és a levegőszennye-

zés. 

A felépítés és működés kapcsolata szempontjából a másodrendű kötések 

és fizikai tulajdonságok közötti kapcsolat; az állandóság és változás szem-

pontjából a reakciótípusok; a környezet és fenntarthatóság szempontjából 

a vízkészlet felelős felhasználása, az ivóvízkincs védelme, illetve az elsa-

vasodás; az ember megismerése és egészsége témakörében a víz szerepe 

az emberi szervezetben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati Fejlesztési követelmények 

Alkalmazások, ismeretek 
 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mi található a levegőben? Miben különbözik 

a szennyezett és a tiszta levegő? 

 

Ismeretek: 

A légnemű anyagok csoportosítása: gáz, gáz-

keverék, füst, köd, ülepedő és szálló por. 

 

Gázfejlesztés. Modellalkotás segítségével a 

gázok tulajdonságainak értelmezése, állapot-

jelzők, állapotfüggvények, a relatív sűrűség 

fogalma. Mennyiségi viszonyok: Avogadro 

törvénye  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért használható a nitrogén védőgázként? 

Mitől nemes a nemesgáz? Mi okozza a ke-

szonbetegséget? 

Ismeretek: 

A nemesgázok és a nitrogénmolekula stabili-

tásának következményei, ezeknek a gázoknak 

a fizikai tulajdonságai, felhasználásuk. 

A keszonbetegség. Vizsgálatok: ammónia, 

nitrogén-dioxid ezek fizikai tulajdonságai, 

élettani hatása, felhasználása. 

 

A levegő, mint homogén gázkeverék és hetero-

gén rendszer értelmezése. A füst és köd értelme-

zése kvázi-heterogén rendszerként. A szilárd 

szemcsék méretének elhelyezése méretskálán a 

szálló por, füst és ülepedő por példáján. 

 

A modell alapján következtetések levonása a gá-

zok tulajdonságaival kapcsolatban. 

Párhuzam keresése a modellezés tapasztalatai és 

az érzékszervi megfigyelések között. 

 

Egyszerű számítások a térfogatszázalék és a mo-

láris térfogat alkalmazásával. 

 

Az egyes gázok felhasználásának, alkalmazásá-

nak, élettani hatásának magyarázata. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

211 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan segíti az oxigén az égést? Létezhet-e 

élet oxigénszegény környezetben? Miért nem 

égünk el a levegőben? Hogyan változnak az 

anyagok a levegőn való állás következtében? 

 

 

A leggyakoribb korrózióvédelmi eljárások és 

fémtisztító praktikák kémiai háttere. 

Ismeretek: 

Az oxigén tulajdonságai és a láng szerkezete. 

Az oxigén és az oxidáció. 

Az oxidáció értelmezése oxigénfelvétellel. 

A korrózió, mint oxidatív folyamat. Fémtisztító 

praktikák. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért veszélyes a szmog? Hogyan alakulhat 

ki szmog? 

Ismeretek: A levegőszennyezés típusai, főbb 

szennyezőanyagok. 

Kén-dioxid vizsgálata. Az inverzió jelensége, 

Los Angeles- és London-típusú szmog: eset-

tanulmányok. Teendők szmogriadó esetén. 

 

 

Grafikonok és táblázatos adatok alapján össze-

függés keresése egyes gázok koncentrációinak 

növekedése és az egészségügyi kockázat között. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért jelent veszélyt az ózonpajzs „sérülése”? 

 

Ismeretek: Az ózon szerkezete és tulajdonságai. 

Az allotrópia az oxigén és az ózon példáján. 

 

Az üvegházhatás kialakulása, változása. 

 

Példák az ózon felhasználására, az alkalmazás 

indoklása. Az ózon bomlását elősegítő vegyüle-

tek kibocsátásának veszélyei. 

Annak felismerése, hogy az éghajlatváltozás 

kérdése összetett probléma. 

Annak megértése, hogy a tudomány segíthet vá-

laszt találni a globális kérdésekre, de kész meg-

oldásokkal nem állhat elő. 

A politikai összefogás lehetősége a Nemzetközi 

Éghajlat változási Keretegyezmény (IPCC) pél-

dáján. 

Az ENSZ szerepének felismerése a globális 

problémák megoldásával kapcsolatban. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan élik túl az élőlények, ha befagy egy tó 

vagy folyó? Miért csúszik a jég? Miért marad-

nak fenn bizonyos rovarok a víz felszínén? 

Ismeretek: 

Kísérletek alapján a víz felületi feszültségének, 

különböző folyadékok forráspont-különbségé-

nek leírása. 

A vízmolekula szerkezete, a víz különleges tu-

lajdonságai és a másodrendű kötések összefüg-

gései. A molekularács. 

 

A másodrendű kötések jelentőségének felisme-

rése, a kialakulásuk feltételeinek értelmezése. 

 

A molekularácsos anyagok tulajdonságai és 

azok kapcsolata a másodrendű kötés erősségé-

vel. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért fordul elő, hogy nem fő meg az étel, hi-

ába készítjük megfelelő ideig? Kell-e vízlá-

gyító adalékokat használnunk? Szappan hab-

zása különböző keménységű, illetve vízlágyí-

tóval kezelt vízben. 

Ismeretek: Vízkeménység: az állandó és a vál-

tozó keménység, a keménységet okozó ionok, 

a vízlágyítás. 

 

 

Néhány vízlágyítási eljárás működésének elve. 

A desztillált és az ioncserélt víz közti különbség-

nek, az ioncserélési eljárások lényegének ma-

gyarázata. 

Vízlágyító anyagok reklámjainak értékelése ké-

miai tartalom szempontjából. Kísérlet alapján 

(például szappan habzása) az eredmények ábrá-

zolása, összehasonítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: Érdemes-e ásványvizet venni? Miben kü-

lönbözik a csapvíz és az ásványvíz? 

Ismeretek: 

A Föld vízkészletei, a vezetékes víz, a palackos 

víz és az ásványvíz összehasonlítása. A vízszű-

rés és -tisztítás módjai. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Egészségesebb-e a tejeskávé a feketekávénál? 

Miért nem szoktak minden teához tejet tenni? 

Miért nem kapunk mérgezést a röntgenezésre 

használt, mérgező anyagot tartalmazó bárium-

pép lenyelésekor? 

Ismeretek: Csapadékképződési reakciók értel-

mezése az oldhatósággal és a szerkezetválto-

zással. A mólos koncentráció fogalma. 

Az ismeretek alkalmazása önálló vagy csopor-

tos munkában. Vizsgálat tervezése különböző 

fajta vizek összehasonlítására. 

 

Csapadékképződés vizsgálata, a tapasztalatok 

makro- és részecskeszintű leírása. Táblázat, il-

letve grafikonelemzés sók oldódásáról. 

A csapadékképzési reakciók szerepének felis-

merése az anyagok minőségi elemzésében. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Miért kell gyakrabban felújítani a nagyvárosi 

hidakat? Mészkő, kagylóhéj, szög, tojáshéj és 

ecet, vízkőoldó reakciója. 

Ismeretek: 

A savasság magyarázata a savak disszociációjá-

val. Az elsavasodás és a savas esők okai és ha-

tásai (modellkísérletek), az elsavasodás közvet-

len és közvetett hatásai, védekezés az elsavaso-

dással szemben. 

 

 

Modellkísérlet értelmezése a mészkő oldódásá-

val és a savas esők hatásával kapcsolatosan. Az 

elsavasodás okainak magyarázata, következmé-

nyeinek és az egyéni felelősség kérdésének ér-

telmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gázok, oxidáció, korrózió, levegőtisztaság, üvegházhatás, másodrendű köté-

sek, kémhatás, sav-bázis reakciók. 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Kémiai reakció, égés, savas eső, „ózonlyuk”. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csoporto-

sításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a 

 konstitúció és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai, 

előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok felismerése és alkal-

mazása. A felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat elemzése, 

a környezet- és egészségtudatos magatartás erősítése. Helyes életviteli, vá-

sárlási szokások kialakítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Bevezetés a szerves kémiába. 

A szerves kémia tárgya (Berzelius, Wöhler), az 

organogén elemek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy száma, a szénatom 

különleges sajátosságai, funkciós csoport, 

konstitúció, izoméria. Összegképlet (tapaszta-

lati és molekulaképlet), a szerkezeti képlet, a 

konstitúciós képlet és az egyszerűsített jelölési 

formái. A szénváz alakja. A szerves vegyületek 

elnevezésének lehetőségei: tudományos és köz-

napi nevek. 

Az anyagi világ egységességének elfogadása. 

A modell és képlet kapcsolatának rögzítése, 

képletírás. A nevek értelmezése. 

 

 

Molekulamodellek, szerves molekulákról ké-

szült ábrák, képek és képletek összehasonlí-

tása, animációk bemutatása. Az izomer vegyü-

letek tulajdonságainak összehasonlítása. A 

szerves vegyületek elnevezése néhány köznapi 

példán bemutatva, rövidítések, pl. E-számok. 
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A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 1-8 

szénatomos főlánccal rendelkező alkánok el-

nevezése, metil- és etilcsoport, homológ sor, 

általános képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, a 

ciklohexán konformációja. Apoláris moleku-

lák, olvadás- és forráspont függése a moláris 

tömegtől. Égés, szubsztitúciós reakció halo-

génekkel, hőbontás. A telített szénhidrogé-

nek előfordulása és felhasználása. A fosszilis 

energiahordozók problémái. Az alkének (ole-

finek). 

Elnevezésük, 2-4 szénatomos főlánccal, álta-

lános képlet, molekulaszerkezet, geometriai 

izoméria. Égésük, addíciós reakciók, polime-

rizáció, PE és PP, tulajdonságaik. Az olefi-

nek előállítása. 

Veszélyes anyagok környezetterhelő felhasz-

nálása szükségességének belátása. 

 

 

Molekulamodellek készítése. Kísérletek telített 

szénhidrogénekkel: pl. földgázzal felfújt mosó-

szerhab égése és sebbenzin lángjának oltása; a 

sebbenzin mint apoláris oldószer. 

Információk a kőolaj-feldolgozásról, az üzem-

anyagokról, az oktánszámról, a cetánszámról, a 

megújuló és a meg nem újuló energiaforrások 

előnyeiről és hátrányairól, a szteránvázas ve-

gyületekről. 

A háztartási műanyaghulladékok szelektív 

gyűjtése és újrahasznosítása fontosságának 

megértése. 

Geometriai izomerek tanulmányozása model-

len 

A diének és a poliének. 

Polimerizáció, kaucsuk, vulkanizálás, a gumi és 

a műgumi szerkezete, előállítása, tulajdonságai. 

A karotinoidok. Acetilén. Az aromás szénhid-

rogének. 

A benzol szerkezete (Kekulé), tulajdonságai, 

szubsztitúciója, (halogénezés, nitrálás), égése. 

Aromás szénhidrogének felhasználása, bioló-

giai hatása. 

A természetes és mesterséges anyagok össze-

hasonlítása. 

Paradicsomlé reakciója brómos vízzel. Kör-

nyezetvédelmi problémák. Az értéktelen kő-

szénkátrányból nyert értékes vegyipari alap-

anyagul szolgáló aromás szénhidrogének fel-

használása, előnyök és veszélyek mérlegelése. 

A halogéntartalmú szénhidrogének. 

A halogéntartalmú szénhidrogének elnevezése, 

kis molekulapolaritás, nagy moláris tömeg, 

gyúlékonyság hiánya, erős élettani hatás. 

A halogénszármazékok jelentősége. 

A szerves halogénvegyületek környezetszeny-

nyezésével kapcsolatos szövegek, hírek kriti-

kus, önálló elemzése. 

A halogénszármazékok felhasználásának prob-

lémái (teflon, DDT, PVC, freon). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köznapi 

és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, homológ sor, 

szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a két évfo-

lyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az anyagok legfontosabb csoportjait, ezekre köznapi pél-

dákat sorolnak. Képesek anyagi változásokat makro- és részecske- szinten 

is leírni és értelmezni. Értik a kémiai reakciók feltételeit, lényegét, ezeket 

szimbólumokkal is jelölik. Érzékenyek az egészség és a környezet állapo-

tának megőrzésével kapcsolatos kémiai problémák iránt. Képesek vizsgá-

latokat végezni, adatokat értelmezni, eredményeiket bemutatni. 

Alkalmazzák kémiai ismereteiket a szénhidrogének és szénhidrogén- szár-

mazékok példáján. 
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Földrajz 

5-6. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

A tantárgy tanításának célja, hogy az 1-4. évfolyam környezetismeret tantárgyára építve meg-

ismertesse a tanulókat a szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi jellemzőivel, 

térbeli vetületével. Tudatosítsa a tanulókban, hogy Földünk egységes egész, melynek része az 

ember. Keltse fel a tanulók érdeklődését a Világegyetem, valamint a világ társadalmi, gazdasági 

viszonyai iránt. Hazánk természeti és gazdasági adottságainak bemutatásával segítse elő, hogy 

reális kép alakuljon ki fejlődésünkről, sajátosságainkról. 

Nyújtson a tantárgy általános földrajzi tájékoztatást a hazánkkal szomszédos országokról, Eu-

rópáról, illetve az Európai Unióról. Foglalja össze a világ jelentősebb országainak legfontosabb 

jellemzőit. Ismertesse meg a tanulókkal hazánk, Európa és a világ kiemelkedő természeti szép-

ségeit. Érje el, hogy a tanulók készségszinten legyenek képesek a térképolvasásra, mind tema-

tikus, mind domborzati térképen egyaránt. Ösztönözzön önálló ismeretszerzésre (TV- és rádió-

adások, újságcikkek feldolgozása). 

5. évfolyam 
 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 4 

L: 4 

 

Javaslat 
Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé 

jellegű kérdésekkel komplexen mérjük a tárgyi tudást és az ok-okozati 

összefüggések feltárásának képességét. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Tájékozódás térben és időben. Magyarország földrajza 
Órakeret 

E: 24 

L: 24 

 

Előzetes tudás 
Az általános iskola alsó tagozatában elsajátított környezetismereti tudáson 

kívül építeni lehet a tanulók élettapaszalatára is. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterület-

hez) kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek kialakítása, fej-

lesztése, tájékozódás az időben és térben; tájékozottság a természettudo-

mányos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről; térbeli tájéko-

zódás a kontinensek és Magyarország általános és tematikus térképén; idő-

beli tájékozódás a földtörténeti korok legfontosabb eseményeiben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 

216 

 Csillagászati ismeretek: a Világegyetem, a Tejútrendszer, a Naprendszer, a Föld mozgásai, 

időszámítás. 

 Tájékozódás a térképen, térképismeret: a térkép ábrázolásmódja, méretaránya, jelrendszere; 

irány és távolság meghatározása a térképen; a domborzat ábrázolása térképen. 

 Az időjárás és az éghajlat elemei, éghajlati övezetek: napsugárzás, napfény, hőmérséklet és 

mérése; a hőmérséklet napi és évi változása, a szél keletkezése, iránya; a csapadék keletkezése, 

csapadékformák; időjárás és éghajlat. 

 A földfelszín változása: a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló munkája; folyóvi-

zek, állóvizek; domborzati elemek és formák; a hegységek és a síkságok kialakulása; a talaj ke-

letkezése, jellemzői és védelme. 

 Tájékozódás a földtörténeti időben: a földtörténeti események időbelisége és térbelisége; el-

igazodás a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben. 

 A kontinensek nagytájai. 

 Hazánk természeti adottságai: hazánk földrajzi fekvése a Kárpát-medencében; Magyarország 

földtörténete; hazánk felszíne, domborzata, ásványi nyersanyagai; Magyarország éghajlati adott-

ságai; hazánk vízrajzi adottságai, természetes növénytakarója és talajviszonyai; tájaink. 

 Hazánk társadalomföldrajza: Magyarország népessége; településhálózatunk, városaink, fal-

vak és szórványtelepülések; a gazdaság térbeli jellemzői: az ipar, a mezőgazdaság és az élelmi-

szeripar, az idegenforgalom, a közlekedés és a távközlés földrajza; külkereskedelmünk és nem-

zetközi kapcsolataink; régióink, megyéink. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tejútrendszer, Naprendszer, keringés, forgás, méretarány, aránymérték, fok-

hálózat, idő, időjárás, éghajlat, síkság, dombság, fennsík, földtörténet, „táv-

vezérelt” éghajlat, centripetális vízhálózat, természetes népszaporulat, falu, 

város, tanya, agglomeráció, élelmiszergazdaság, energiaszerkezet, külgazda-

ság. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 4 

L: 4 

 

 

 

 

 

Javaslat 

A törzsanyag kiegészítése, illetve elmélyítése a szűkebb környezetben 

található földrajzi jelenségek alaposabb megismerésével. A helyi idő-

járás, felszínformák, vizek, élővilág részletes megfigyelése, leírása, 

térképi ábrázolása elősegítheti az ismeretek gyakorlati alkalmazását. 

Példák gyűjtése a környezetszennyezésre, egyéb környezetkárosí-

tásra, a környezeti problémák megelőzésére és megoldására. Nemzeti 

parkjaink bemutatása. Kiemelkedő jelentőségű idegenforgalmi terü-

leteink bemutatása. Önálló információgyűjtéssel a szűkebb környezet 

és a lakóhely földrajzi-környezetvédelmi problémáinak vizsgálata. 
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Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 4 

L: 4 

 

Javaslat 
Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé 

jellegű kérdésekkel komplexen mérjük a tárgyi tudást és az ok-okozati 

összefüggések feltárásának képességét. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A tanuló legyen képes konkrét tárgyak, élőlények, jelenségek, folyama-

tok megfigyelésére, és legyen képes különböző tartalmú térképek gya-

korlati használatára. Ismerje az időjárást kialakító legfontosabb tényező-

ket, és jellemezze éghajlatunkat, valamint ismerje fel a megfigyelt táj 

legfontosabb felszínformáit. Értse meg, hogy a környezet állapotának 

romlásáért az emberek a felelősek. A tanuló tudja elemezni a hazánk ter-

mészeti adottságait bemutató tematikus térképeket, valamint tudja bemu-

tatni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit; is-

merje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gaz-

dasági életében, és ismerje hazánk környezeti értékeit. 
 

6. évfolyam 
 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 4 

L: 4 

 

Javaslat 
Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé 

jellegű kérdésekkel komplexen mérjük a tárgyi tudást és az ok- okozati 

összefüggések feltárásának képességét. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A kontinensek földrajza 

Órakeret 

E: 24 

L: 24 

 

Előzetes tudás 
Az 5. évfolyamon elsajátított természetföldrajzi és társadalomföldrajzi 

ismeretek. 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési felada-

tok 

A különböző tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasz-

nálása a kontinensek, illetve az egyes országok természetföldrajzi és tár-

sadalmi-gazdasági megismeréséhez, valamint a kontinensek felszínét, 

éghajlatát, növényzetét, talaját, és gazdaságának jellemzőit bemutató 

képek és ábrák elemzése, a jellemző elemek közötti összefüggések be-

mutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Európa: Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai; Európa népei; az Európai Unió 

általános társadalmi és gazdasági jellemzői; Észak-Európa országainak közös és egyedi földrajzi 

vonatkozásai, kapcsolatuk a természeti környezettel; Nyugat- Európa országainak hasonló és el-

térő földrajzi vonásai; a történelmi múlt hatása a mai gazdasági életre; Franciaország és Nagy-

Britannia; Közép-Európa általános földrajzi képe; Németország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, 

Románia; Dél-Európa országainak általános és egyedi földrajzi vonásai; Olaszország, Spanyol-

ország, Horvátország, Szerbia; Kelet-Európa országai jellegzetes természet- és társadalomföld-

rajzi vonatkozásainak bemutatása; Oroszország, Ukrajna. 

Ázsia: általános természet- és társadalomföldrajzi képe; eltérő adottságok és sajátos társadalmi-

gazdasági fejlődési utak a kontinensen; Japán, Kína, India, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia. 

Afrika: a kontinens természeti adottságai, és társadalmi-gazdasági képe. 

Ausztrália és Óceánia: természeti képe, társadalmi-gazdasági jellemzői. 

Amerika: fő részeinek eltérő természet- és társadalomföldrajzi képe; USA, Kanada, Mexikó, Bra-

zília. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Európa, Európai Unió, Benelux államok, Montánunió, Európa országai, 

Ázsia, Japán, Kína, India, Törökország, Izrael, arab országok, Dél-afrikai 

Köztársaság, Nigéria, Ausztrália, Új-Zéland, USA, Kanada, Latin- Amerika, 

Brazília, Mexikó, Argentína. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

E: 4 

L: 4 

 

 

 

Javaslat 

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásának, az utódállamok kialakulásá-

nak és az új országok létrejöttének társadalmi, gazdasági, politikai vonat-

kozásai. A gazdasági fejlettség földrajzi különbségei. A városok forra-

dalma. Az emberiség élelmezési problémái. A nemzetközi munkamegosz-

tás és a világkereskedelem. Argentína, Törökország, Kuba, Izrael, Dél-af-

rikai Köztársaság, arab világ, NIC I-II. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 
Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

 

Javaslat 

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel 

és esszé jellegű kérdésekkel komplexen mérjük a tárgyi tudást és 

az ok-okozati összefüggések feltárásának képességét. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló legyen felkészülve az egyes kontinensek, tájak, országok jellemzőit 

bemutató képek, ábrák elemzésére, és ismerje fel a természeti és társadalmi 

környezet alapvető összefüggéseit, valamint tudja megmutatni különböző mé-

retarányú és tartalmú térképeken az egyes témákhoz kapcsolódó topográfiai 

fogalmakat. A tanuló megadott szempontok alapján tudja bemutatni az egyes 

országokat, tipikus tájakat, és tudja elemezni az Európára vonatkozó temati-

kus térképeket, valamint legyen képes bemutatni az eltérő társadalmi-gazda-
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sági fejlettségű országokat Európában, és ismerje meg Európa jelentősebb or-

szágait. 

Művészeti ismeretek – Dráma és tánc 7-8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativi-

tás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, 

segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A dramatikus és a mozgásos-táncos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul a nemzeti, 

helyi vagy a nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, fontos 

szerepe lehet a közösségi tudat kialakításában. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenység-központú, gya-

korlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként hatá-

rozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében valósul 

meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi egymást, 

a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszám- ajánlások az éves 

összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységek nem sorrendben, 

hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján dol-

gozhatók fel. 

A dráma és tánc metodikájának, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport adottságától 

és képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően különböző lehet. 

A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartal-

makat a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a 

fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során. 

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen meghatározott 

ismeretek, készségek és képességek fejlesztésében. 

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel és prob-

lémákkal találkozik, amelyek segítenek eligazodni az őt körülvevő világban. Megtanulja a mun-

kához szükséges rendet és fegyelmet, e tevékenységek révén megismeri, képes elfogadni és 

követni különböző közösségek normáit. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző, népszokásokhoz vagy 

ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb környeze-

tének kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a világ szokásvilágában, fontossá 

válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi jelenségek 

iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb és na-

gyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. Életkorának megfe-

lelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni, és 
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drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A megbeszéléseken önálló vé-

leményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének elemző értéke-

lésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, tiszteletére is. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a különféle, a figyelem összpontosítására 

szolgáló koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődhet közvetlen és tágabb környezetének 

természeti és társadalmi értékei, sokszínűsége iránti szenzibilitása. 

A tanulás tanítása területén képes kialakítani a személyiségének megfelelő tanulási szokásokat, 

képes a hatékony, önálló felkészülésre, és alkotó jellegű részvételre nyilvános közösségi tevé-

kenységekben. 

A médiatudatosságra nevelés területén megfelelő módon eligazodik az interneten, illetve a kü-

lönféle hiteles médiatartalmakban, valamint a rendelkezésére álló szakirodalomban. 

A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív tevé-

kenységek folytán a dráma és tánc tantárgynak jelentős szerepe van. A tanuló részt vesz verbális 

és nonverbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több formáját. Ezek 

segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és mások tevékeny-

ségének értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, adekvát nyelv-

használat területén. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák sok-

színűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak való 

segítségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatában 

megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a drama-

tikus tevékenység során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén” felelősséget érez és vállal tár-

saiért. Képes megfogalmazni véleményét, és elfogadni mások érvelését. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló korának megfelelő élethely-

zetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra, és arra, hogy felmérje döntései következmé-

nyeit, mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett környezetben meg is 

tapasztalja. 

Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik emocio-

nális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal, dramatikus 

tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuális) formájával. 

Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, kiscsoportos 

tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját készségeit és ké-

pességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie. 
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7. évfolyam 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 
Órakeret 

E: 1 óra 

 

 

Tematikai egység 

 

Csoportos játék és megjelenítés 
Órakeret 

E: 4 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs alapismeretek. 

 

 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési felada-

tok 

A kapcsolatteremtésen alapuló, alkotó együttműködés képességének 

fejlesztése. 

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát nyelv-

használat fejlesztése; nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos 

használata; az élőszó zenei kifejezőeszközeinek helyes és tudatos 

használata. Táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és 

a mozgásos kommunikáció fejlesztése céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kifejező közlés alapjainak elsajátítása artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és hanglej-

tésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok; egyszerűbb stilisztikai játékok, 

szókincsbővítő gyakorlatok; beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; be-

szédgyakorlatok egyszerű, könnyen tanulható, időmértékes és/vagy hangsúlyos szövegekkel). 

Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban különféle 

kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párban. A korosztály sajátosságait figyelembe 

vevő koncentrációs és lazítógyakorlatok (a koncentráció érvényesülhet pl. a figyelem irányításá-

ban, a mozgás koordinációjában, az együttműködésben, az egymáshoz igazodásban). Egyszerűbb 

interakciós játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, hangsúly. 

 

 

Tematikai egység 

 

Rögtönzés és együttműködés 
Órakeret 

E: 4 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs alapismeretek. 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Improvizációs képesség fejlesztése; az egymásra figyelés és az 

együttműködés erősítése. 

A tartós, intenzív figyelem erősítése; a kooperáció, a munkamegosz-

tásban való részvétel gyakorlása; a társak munkájának megértése, 

tisztelete. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós játékok. Különböző karakterek mozgásbeli kifeje-

zése. A figyelem irányításának erősítése. 

Alkalmazkodás, érdekérvényesítés együttműködést igénylő csoportos tevékenységek során. 

Mozgásos/szöveges/némajátékos improvizáció a tanár által meghatározott témára. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, karakter. 

 

Tematikai egység A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása Órakeret 

E: 4 óra 

 

Előzetes tudás 
A dráma és a színház fogalma, műfaji sajátosságai, dramatikus eszkö-

zök. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető dramaturgiai, műfaji fogalomkészlet megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása dramatikus tevékenységekben. Jelenet-

alkotás a tanár által megadott elemek alapján. 

Az alapvető fogalmak megismerése és alkalmazása megbeszélések során (pl.: feszültség, konf-

liktus, dialógus, monológ, ellentét és párhuzam, fordulópont/tetőpont, főszereplő, melléksze-

replő, késleltetés, ritmus, tér). Irodalmi művek egy-egy részletének közös dramatizálása, megje-

lenítése dramatikus tevékenységekkel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feszültség, konfliktus, dialógus, monológ, ellentét, párhuzam, fordulópont/te-

tőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér. 

 

 

Tematikai egység 

 

Történetek feldolgozása 
Órakeret 

E: 7 óra 

Előzetes tudás A szaktanár választása szerinti történelmi és irodalmi alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) kap-

csolható fejlesztési felada-

tok 

Részvétel különböző drámajátékos tevékenységekben, különféle 

történetek/alkotások/gondolatok stb. megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Történet szituációkra bontása (pl. kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép narrációval, álló-

képsorozat, némajáték, hangjáték), majd a látottak egész csoportos megbeszélése. 

Történetek, döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel a szaktanár 

döntése szerint (pl. irodalmi és más művészeti alkotások, történeti események, mindennapi tör-

ténetek stb. alapján). Dramatikus improvizációk irodalmi, képzőművészeti alkotások, zenemű-

vek, ismert történelmi események, fénykép, film, (nép)hagyomány felhasználásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramatikus tevékenységforma, improvizáció, cselekmény, jelenet, konflik-

tus. 

 

 

Tematikai egység 

 

Megismerő- és befogadóképesség 
Órakeret 

E: 8 óra 

 

Előzetes tudás 
A szaktanár választása szerinti történelmi és irodalmi alapismeretek, 

színházi előadások esetleges látogatása. 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen keresztül 

történő feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése. A 

dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező képes-

ségek fejlesztése. Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Színházi előadások (pl. gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásai) közös megtekintése, 

előkészítése, a látottak feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

A szereplők jellemének (külső és benső jegyeinek, valamint motivációinak) vizsgálata dramati-

kus tevékenységek felhasználásával. 

A színpadi tér és a színpadi idő fogalma. 

Ismerkedés a tánc és a mozgás szerepével és jellemzőivel (pl. különféle történelmi és társastán-

cok, különböző kultúrák táncai, különböző korok színpadi táncai). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, tánctípus. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

E:4 óra 

 

Javaslat 
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más művészeti 

ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, értelmezése. 
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Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 
Órakeret 

E: 2 óra 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

Részvétel dramatikus, illetve mozgásos-táncos tevékenységekben. 

Alapszintű improvizációs képességek fejlődése. 

Részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében. 

A legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi alapfogalmak is-

merete és használata. 

Egy színházi előadás alapján gondolatok, élmények megfogalmazása. 

8. évfolyam 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

Csoportos játék és megjelenítés 

Órakeret E: 

4 óra 

L: 4 óra 

 

 

 

Előzetes tudás 

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát nyelvhasz-

nálat; nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használata; az 

élőszó zenei kifejezőeszközeinek helyes és tudatos használata. 

Táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és a mozgásos 

kommunikáció fejlesztése céljából. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A kontextusnak megfelelő nyelvhasználat fejlesztése. A társak iránti 

bizalomérzet erősítése. 

A kommunikáció több csatornán történő fejlesztése (vokális, verbális, 

nem verbális). 

A mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok. Koncentrációs és lazítógyakorlatok. 

Koordinációfejlesztő és egyensúlygyakorlatok. Térérzékelést, tájékozódást fejlesztő gyakorla-

tok. Ön- és társismereti játékok. 

Egyes tánc- és mozgástípusok technikáinak alapjai. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangmagasság, hangszín, hanglejtés, beszédtempó, szünettartás, koncentrá-

ció, lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom. 

 

 

Tematikai egység 

 

 

Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Részvétel a megadott témára, illetve a társművészetek eszköztárának 

bevonásával történő improvizációs munkában. Részvétel az improvi-

zációk elemző értékelésében, megvitatásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Improvizáció közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában a megismert 

technikák alkalmazásával. 

Az improvizáció elemző és értelmező megvitatása. Improvizáció a társművészetek eszköztárá-

nak bevonásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerep, a karakterábrázolás fogalmai. 

 

 

Tematikai egység 

 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányo-

zása 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

 

Előzetes tudás 
A dráma és a színház fogalma, műfaji sajátosságai, dramatikus eszközök. 

A tantárgyhoz (műveltségte-

rülethez) kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Az alapvető színházi műfajok felismerése. 

A színház egyes jelentésteremtő eszközeinek felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése. Variációk, stílusjátékok a stílus-

jegyek rögzítésével. 

A színházi nyelv elemeinek megfigyelése látott előadásban, ezek alkalmazása saját megjelení-

tésben. Díszlet, jelmez, kellék, fény- és hanghatások jelentés- és atmoszférateremtő hatásainak 

megfigyelése, értelmezése. A színészi játék felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Cselekmény, jelentés, színházi műfaj, színészi munka, 

díszlet, kellék, jelmez, színházi fényhatás, színházi hanghatás. 
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Tematikai egység 

 

 

Történetek feldolgozása 

Órakeret 

E: 7 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás A szaktanár választása szerinti történelmi és irodalmi alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Részvétel történetek, élmények dramatikus feldolgozásában. 

Művészeti alkotások játékon, megjelenítésen keresztül történő feldol-

gozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– A szaktanár választása szerinti (pl. hétköznapi, történelmi vagy irodalmi-művészeti témájú) 

történetek, döntési helyzetek feldolgozása dramatikus kifejezési formák és ábrázolási módok al-

kalmazásával. 

– Különböző művészeti ágakhoz tartozó művészeti alkotások (pl.: irodalmi művek, festmények, 

szobrok, zeneművek, filmek vagy azok részletei) játékon, megjelenítésen keresztül történő fel-

dolgozása, témáik, történeteik megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feszültség, döntési helyzet, viszonyok, hely, ábrázolás. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás A szaktanár választása szerinti alkotások dramatikus feldolgozása. 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen keresztül 

történő feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése. 

A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező képes-

ségek fejlesztése. Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Egyes dramatikus (nép)szokások megismerése. 

A tánc és a mozgás szerepe az egyes történelmi korokban, társadalmi viszonyokban. 

Színházi előadás (hivatásos vagy amatőr társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy di-

ákszínjátszó csoport előadásának) megtekintése, majd a látottak elemző, értelmező megvitatása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek (pl. néhány alkotó portréja, néhány nagyobb színháztörté-

neti korszak, a kortárs művészet alkotásai). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szituáció, jelenet, felvonás, színházi és/vagy táncszínházi műfaj, színházi 

mesterség, dramatikus népszokás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

 

 

Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

 

Javaslat 
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más művészeti 

ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, értelmezése. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A tanulók képesek részvételre dramatikus tevékenységben, fejlődnek imp-

rovizációs készségeik, erősödik biztonságérzetük a dramatikus/mozgásos 

tevékenység folyamán. 

Ismerik a különböző beszédműfajokat, a kommunikáció verbális, nonver-

bális, zenei és metakommunikációs elemeit. 

Részt vesznek a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében. 

Képesek munkamegosztásra, értik és értékelik társaik munkáját, fejlődik 

önismeretük és önuralmuk, képviselik saját álláspontjukat, elfogadóak más 

álláspontok iránt. 

Ismerik és használni tudják a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti 

és színházi alapfogalmakat, képesek egy színházi előadásról megfogal-

mazni élményeiket, gondolataikat. 

Ismerik a legfontosabb színházi műfajokat. Ismerik a legfontosabb szín-

házi mesterségeket. 
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INFORMATIKA 

7-8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

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

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

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

kezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük 

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

módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

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

ködésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesz-

tési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fej-

lesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának ki-

választásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt neve-

lési 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 hoz-

zásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

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

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos sze-

repet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

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

használásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyel-

jen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában 

tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, 

készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy tanításának 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 iskola 

informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az ala-

pokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai  a tanulók váljanak a digitális világ aktív pol-

gárává , illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kompeten-

ciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása 

és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az in-

formatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fej-

lesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digi-
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tális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti együttműködések (pél-

dául: 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. 

1. Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető mű-

ködését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitali-

zálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését. Az in-

formációs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik 

tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása 

során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérké-

pezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

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

matikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelé-

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

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

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

tív attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanu-

lóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikál-

nak a számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő esz-

közök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztés-

sel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása. 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század kihívá-

sai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevékenységeket tudatosan 

és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az élet-

szerű, problémaalapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életminőséget. Ennek szük-

séges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, amelyre eb-

ben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ 

szerzése, tárolása, feldolgozása önálló feladatként jelenhetnek meg. A problémamegoldás in-

formatikai eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az al-

goritmizálás elméleti módszereivel. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyo-

mányos információforrások mellett központba állítja az elektronikus információforrások hasz-

nálatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimé-

diás informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző formák-

ban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, 

kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, 

valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív 

hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a 

szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által 

szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata 

tanári segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kom-

munikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kom-
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munikációs folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, táro-

lását, rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. 

A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok szá-

mára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak hasz-

nálatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárá-

sokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, hasz-

nálatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban történő alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitá-

suk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

4. 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 állam-

polgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgál-

tatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások ki-

választására. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai prob-

léma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, 

ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára. 

5. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszer-

zés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár for-

rásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész 

életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén kiemelt 

cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról 

és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek 

típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának szempontjait. Tudatosítani 

szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai szabályokat, jogi 

vonatkozásokat. A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a 

könyvtári források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. 

A felnőtt tanulók általános iskolájának viszonylag csekély óraszáma, és egyéb sajátosságok 

miatt kiemelten fontos, hogy az informatika tantárgy minden lehetséges alkalommal szerepet 

kapjon más tantárgyak tanításában, a felkészülésben. Olyan sok így a „kapcsolódási pont”, hogy 

ezek felsorolása szükségtelen. Cél, hogy minden esetben használják a számítógép adta lehető-

ségeket, és mint eszköz váljon ismertté és megszokottá a tanulók számára. A hangsúlyok az 

elméleti kérdésekről a felhasználói gyakorlatra helyeződnek. 
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7. évfolyam  

Éves óraszám: esti: 36; levelező: 36 

Heti óraszám: esti: 1 óra; levelező: 1 óra 

 

Tematikai egység 

 

A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

 

 

 

Javaslat 

Ez a mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, 

akár egy kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött ön-

értékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több 

tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka végső 

minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét 

is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges 

fejlesztő értékelés megvalósítására. 

 

 

Tematikai egység 

 

Szabadon felhasználható órakeret és rendszerező beve-

zetés 

Órakeret 

E: 10+1 óra 

L: 10+1 óra 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

Az órakeretben 1 óra van arra, hogy a tanulás kezdetén áttekintést nyújtson, 

mire szolgál a tantárgy, milyen témakörökkel fognak találkozni a tanulók, 

milyen eredmények várhatók az informatika alapszintű tanulásától. 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. Nap-

pali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni prob-

lémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a megoldására, 

esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók szakmájába vágó 

speciális feladatokra. Levelező formánál a kisebb időkeretben szűkebb a 

választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a helyi adottsá-

gok és igények determinálják ennek az időnek a felhasználását. Elképzel-

hető tanulói egyéni munkákra, azok közös elemzésére, alapos, kritikus, az 

osztály nyilvánossága előtti értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az 

osztállyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve! 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

 

1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

E: 21 óra 

L: 21 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tantárgyhoz Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 
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 (műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. 

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és haszná-

lata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatása-

inak használata. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásá-

hoz alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási 

területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. Az informatikai esz-

közök működési elveinek megismerése és használata. 

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

hordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

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

kezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, 

keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata. 

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

csolatok. 

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

zés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, betartása. Számí-

tástechnikai mértékegységek. 

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

rendeltetésszerű használata. 

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai esz-

köz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. Digitalizálás. Ké-

pek szkennelése. Digitális fotózás. 

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

illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, hát-

tértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

 mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. Monitor, nyom-

tató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, digitalizálás, há-

lózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 
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8. évfolyam  

 

 

Éves óraszám:   esti: 72 levelező: 36 

Heti óraszám:  esti: 2 óra; levelező: 1 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

E: 14 óra 

L: 7 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek vég-

rehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

galmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. Szöveg-

műveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg javítása. 

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

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

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

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

merése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumen-

tumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak 

beállítása. Táblázat formázása. Helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció elhe-

lyezése a dokumentumban. A prezentáció testre szabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása. 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. Blog használat 

megismerése. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Digitális képek alakítása, formázása. Digitális képek jellemzőinek megismerése. Képszerkesztő 

program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. Szöveg, digitális 

kép, weblap, blog. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Pél-

dák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő használatára 

vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A térképhasználat 

alapjainak ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális 

fejlesztési feladatok tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

nak megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök 

használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

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

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. Cellahivatkozá-

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

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak értel-

mezése. 

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

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

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

tása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. Térképhasználati 

ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordi-

náta, útvonalkereső. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tarto-

mány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel 

Órakeret 

E: 18 óra 

L: 9 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

 

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algo-

ritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre bon-

tása önállóan vagy tanári segítséggel. 
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A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési felada-

tok 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek is-

merete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalma-

zási lehetőségeinek megismerése. 

Algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A feladatmegol-

dást segítő eszközök megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

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

kai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás lépéseinek 

szöveges, rajzos elkészítése, értelmezése. Folyamatábra készítése. 

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

írás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése, kü-

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

mazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, ve-

zérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesz-

telés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások leírá-

sainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete. Síkgeo-

metriai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Kész programok kipróbá-

lása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Tervezési eljárások megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lé-

pésenkénti finomítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógé-

pen. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. Adatok bevitele, 

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

szetett adatok megkülönböztetése, kezelése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási készségek 

fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás folyamatának értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, össze-

tett adat, bemenő adat, kimenő adat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

4. Infokommunikáció 

Órakeret 

E: 18 óra 

L: 9 óra 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Informá-

ciókeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban 

való visszakeresése. 

 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a kere-

sés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megta-

lálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, infor-

mációk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek hasz-

nálata, portálok felkeresése. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. Ke-

resőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az 

információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése. 

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

mezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A keresés 

céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos információszerzés. Re-

leváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi könyv-

tári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Az információk elemzése hitelesség szem-

pontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. Információforrások irányított kiválasz-

tása. Konkrét információforrások használata. Hírportálok felkeresése. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése. Közlésre szánt szöveges és 

képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. We-

bes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése egy nyilvá-

nos tárhelyre. Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. Keresés, le-

töltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) kap-

csolható fejlesztési fel-

adatok 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer haszná-

lata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés infokommunikációs 

eszközök útján. 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím létreho-

zása. Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A kommunikációs 

célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel történő, és a fogyatékkal 

élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér közlekedési szabá-

lyai. A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Felelős magatartás az online világban. Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabá-

lyai. Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései. Az online kommunikációban 

rejlő veszélyek elleni védekezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, máso-

lat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, netikett. 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommuni-

káció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD hasz-

nálata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média el-

érése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése. 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak megtekintése, 

mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. Elektronikus könyv kere-

sése, olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok 

használata. Oktatóprogramok használata. 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a meg-

ismerési folyamatban. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Internet, televí-

zió, rádió használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyó-

iratok az interneten. Képek, zenék, filmek elérése az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanya-

gok keresése az interneten. Internetes térképek keresése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, oktató-

program. Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

hangoskönyv, információmegosztó portál. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Az információs társadalom 

Órakeret 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 

 

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalma-

zása. A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt eset-

leges meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése. 

 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az adat-

védelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az informati-

kai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. Az in-

formációforrások feltüntetése a dokumentumokban. Az információ elő-

állítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. Az információ 

kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. Viselkedési szabályok 

közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. Adatvédelemmel 

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

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

azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak megismerése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. A hálózat hasz-

nálatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése. 

Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentum-

ban. Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése. Megbízható informá-

cióforrások ismerete. Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Sza-

badon vagy korlátozottan használható programok használata. A programhasználat során betar-

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

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, neti-

kett, információ, információforrás, hivatkozás. Adat, adathalászat, kéretlen 

levél (spam), lánclevél (hoax), információ, információforrás, hitelesség, meg-

bízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan hasz-

nálható szoftver. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének meg-

figyelése. Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figye-

lembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

ciós társadalom jellemzői. Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi élet-

ben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a szolgál-

tatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, 

azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betű-

rendezés. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési fel-

adatok 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző in-

formációforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanul-

mányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. Tájé-

kozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztárának készség-

szintű használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári ábécé ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A könyv-

tár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése. Katalógusrekord (-

cédula) adatainak értelmezése. 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus jellemzőinek 

megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének 

megismerése. Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési 

közkönyvtárban. 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett keresőkérdés 

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

könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia segít-

ségével. Dokumentumtípusok, kézikönyvek: Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok for-

mai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. Nyomtatott és elektronikus kézi-

könyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú 

adatbázisok használata. Forráskiválasztás. A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektroni-

kus források irányított kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információ-

gyűjtést igénylő feladatok. Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonat-

kozásainak megértése. Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló azono-

sítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, 

honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgy-

szó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom, irodalomjegyzék. Le-

gyen képes értékelni az információ hitelességét; ismerje az informatikai eszközök 

etikus használatára vonatkozó szabályokat, az információforrások etikus felhasz-

nálási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi 

kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány elektronikus szolgál-

tatást, legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét tantárgyi 

feladataihoz legyen képes konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban meg-

keresni a megoldáshoz szükséges információkat, releváns forrásokat találni konk-

rét tantárgyi feladataihoz; a választott forrásokat legyen képes alkotóan és etiku-

san felhasználni a feladatmegoldásban; legyen képes alkalmazni a más tárgyakban 

tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás). 
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Osztályközösség-építés (Osztályfőnöki program) 5-8. évfolyam 

(Esti és levelező tagozat) 

Az alapfokú felnőttoktatás számára készített osztályfőnöki program célja, hogy elősegítse az 

iskolák (és a pedagógusok) számára azt, hogy az egyes évfolyamokra beiratkozott, számos 

helyről érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók-

ból kialakítsa, illetve az iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége érdekében felgyorsítsa az 

(osztály)közösség kialakulását. 

A program elvégzése lehetővé teszi azt, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális 

(az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a 

tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az 

idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának csökkenését. 

Célszerű, ha a programot (de legalábbis annak számottevő részét) az adott osztály felelőse, 

osztályfőnöke „tanítja”. Többről és másról van szó ebben az esetben, mint a hagyományos osz-

tályfőnöki órák esetében megszokhattuk. Ezeken az órákon is „tananyagot” kell feldolgozni, 

amelynek a célja részben eltér a többi tantárgyétól és műveltségterületétől. Amíg a többi eset-

ben elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a középpontban, itt a hangsúly azoknak 

a kompetenciáknak a fejlesztésére irányul, amelyek erősíthetik e tanulók beilleszkedését az is-

kolai közösségekbe. A cél ezért alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi 

közösséget alkossanak, mert ennek a kialakulása-kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ah-

hoz, hogy a tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység 

 

Ismerkedés az osztálytársakkal, az iskolával, a taná-

rokkal, az iskola házirendjével 

Órakeret 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás A tanulók korábban szerzett tapasztalatai. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A közösségnek, mint értéknek a felismerése. 

A közösség tagjaival történő együttműködés elősegítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen a tanuló számára érték az iskolában szerzett tudás. 

Legyen fontos számára az iskolai/osztályközösségben történő szerepvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabályok, normaközvetítés, iskolázottság. 

 

 

Tematikai egység 
Tanulni jó! 

(Tanulás módszertani ismeretek 1.) 

Órakeret 

E: 10 óra 

L: 10 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes kompetenciái. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” létrehozása. Időfelhaszná-

lás/tervezés (időmérleg-készítés). 

Tanulási szokások kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje fel a tanuló és legyen tisztában a tanulás fontosságával. 

Ismerje fel az ún. „kapunyitó kompetenciák” szerepének fontosságát az életben, a munkaválla-

lásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulás eredményessége, elemi kompetenciák. 

 

 

Tematikai egység 

 

A család és a családi hagyományok 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes ismeretei, tapasztalatai. 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A családi hagyományok ismerete és tisztelete. 

A családi ünnepek, a családi „legendárium” szerepének, fontosságá-

nak felismertetése. 

Generációk közötti kapcsolatok kultúra/szokások megismerése, elfo-

gadása, tolerancia erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, és annak szerepével. 

Tartsa tiszteletben a családi hagyományokat, ünnepeket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családi hagyomány, generáció. 

 

 

Tematikai egység 

 

A barátok és az osztálytársak 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tapasztalatai. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Kisebb és nagyobb közösségek szerepének tudatosítása az egyén éle-

tében. 

Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése. Kapcsolati hálók 

a közösségen belül és kívül. 

Agresszió kezelése, és a tolerancia erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni. (Verbális és nem verbális kommunikáció 

fontossága a beszédhelyzetekben). 

A tanuló sajátítsa el azokat a kompetenciákat, amelyekkel megfelelő módon tudja kódolni és 

átadni az érzelmeket. 

Legyen türelmes és toleráns az osztálytársaival szemben. 

A tanuló próbálja meg kezelni az érzelmi kitöréseit, az indulatait. (Én-üzenet, te-üzenet 

szituációs játékokon keresztül).Legyen képes a másokkal történő pozitív és eredményes inter-

akció megteremtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szociális érzékenység, mások elfogadása, metakommunikációs technika, in-

terakció. 

 

 

Tematikai egység 

 

Cselekvő állampolgár 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes ismeretei, tapasztalatai. 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési felada-

tok 

Az alapvető emberi jogok megismertetése. Az alapvető állampolgári 

jogok és kötelességek megismertetése. A norma és a normaszegések 

társadalmi jelentőségének felismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában az állampolgári kötelezettségeivel és a jogaival. Sajátítsa el az alap-

szintű társadalmi normákat. 

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal. 

Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat. Tartsa be a társadalomban 

előírt viselkedési szabályokat, normákat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil kapcsola-

tok, felelősségvállalás. 

 

Tematikai egység 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése, fenn-

tartása. 

Egészségvédelem 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes ismeretei, tapasztalatai. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterü-

lethez) kapcsol-

ható fejlesztési 

feladatok 

A környezet szerepének felismertetése a testi és lelki egészség fenntartá-

sában. 

Törekvés erősítése, igény felkeltése az egészséges életvitelre (a személyes 

higiénia és annak fenntartása; az egészségre káros szokások; az egészség-

ügyi szolgáltatások és azok elérhetősége; az egészséges életmód és táplál-

kozás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje fel az egészséges életmód, életvitel kialakításának fontosságát. Tudjon kü-

lönbséget tenni az egészséges és a káros életvitel között. 

A tanuló ismerje az egészségkárosító hatások következményeit. 

Legyen tisztában az élvezeti cikkek ártalmasságával, ismerje a szenvedélybetegségek egész-

ségkárosító és személyiségromboló hatásait. 

Legyen fogalma az alkohol hatásairól az emberi szervezetre. 

A tanuló ismerje fel, hogy a drogok függőséget és maradandó károsodást okoznak az emberi 

szervezetben. 

Legyen tisztában azzal, hogy az egészséges életvitelhez elengedhetetlen a mindennapi test-

edzés; a különböző sportfoglalkozások fontossága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedélybetegség, 

egészséges táplálkozás, mozgás, sport, rendellenesség. 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A tanulás tanulása 

(Tanulás módszertani ismeretek 2.) 

Órakeret 

E: 10 óra 

L: 10 óra 

Előzetes tudás Az előző évben tanultak felidézése. 

 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” folyamatos működtetése. 

Időfelhasználás/tervezés (időmérleg-készítés). 

Tanulási szokások erősítése. 

A megfelelő tanulási környezet kialakítása. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen igénye a tanulónak az új tanulási technikák eredményes alkalmazására. Legyen igénye 

a tanuláshoz szükséges „tanulói környezet” kialakítására. 

A tanulónál alakuljon ki a tanulási felelősség kérdése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

LLL-paradigma, hatékony tanulási technika, társadalmi következmény, is-

kolázatlanság. 

 

 

Tematikai egység 

 

Az érzelmek világa 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az érzelmek szerepe az emberek életében. A lelki egyensúly eléré-

séhez vezető út. 

Az eltérő érzelmi helyzetek/állapotok kezelése. Sikerek és kudar-

cok hatásai az egyén életében. Kudarcokat kezelő stratégiák meg-

ismerése 

Konfliktusok és következményeik kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen nyitott, és törekedjen mások megismerésére. 

A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni. (Verbális és nem verbális kommunikáció 

fontossága a beszédhelyzetekben.) 

A tanuló törekedjen a másokkal történő pozitív és eredményes interakció megteremtésére. 

A tanuló törekedjen a konfliktusok kezelésére. 

Ismerje fel a konfliktusok ok-okozati összefüggéseit. 

Vegyen részt minél több személyiség-gazdagító játékban, tréningben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzelem, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, egy-

másra figyelés, elfogadás, őszinteség, interakció. 

 

 

Tematikai egység 

Hétköznapi ismeretek: háztartási alapismeretek, 

balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ 

Órakeret 

E: 9 óra 

L: 9 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A háztartási eszközök tudatos használatához szükséges ismeretek 

megszerzése, képességek fejlesztése. 

A háztartási gépekhez kapott használati leírások értelmezése és az 

utasítok alkalmazása. 

Balesetvédelmi alapismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A tanuló legyen tisztában a háztartási eszközök, műszaki berendezések használatának veszé-

lyeivel. 

Tudja értelmezni a használati útmutatásokat. 

Veszélyhelyzet esetén tudja, hogy mit kell tennie (pl. segélyhívószámok ismerete). Ismerje a 

KRESZ alapszabályait. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felelősség, szabály, vészhelyzet, kötelezettség. 

 

 

Tematikai egység 

 

Deviancia, deviáns viselkedés 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tapasztalatai. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Társadalmi normák és a deviancia fogalmának tisztázása, jelentősé-

gük és következményeik belátása. 

Devianciák a társadalomban. 

Az agresszió következményei, és törvényi szabályozása. Hétköznapi 

élet konfliktusainak kezelése és szabályozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje a verbális, a fizikai és a lelki agresszió típusait. Legyen elképzelése a norma-

szegésről és annak következményeiről. Ismerje fel a deviáns viselkedés jegyeit. 

Legyenek megoldási elképzelései a különféle típusú konfliktusok feloldásához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Verbális agresszió, fizikai agresszió, lelki agresszió, együttműködés, komp-

romisszum, önuralom, konfliktus, törvényi szabályozás, tisztelet. 

 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A tanulás tanulása 

(Tanulás módszertani ismeretek 3.) 

Órakeret 

E: 9 óra 

L: 9 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tapasztalatai és a korábban tanultak. 

 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” folyamatos működtetése. 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg-készítés). 

Tanulási szokások erősítése. A tanulási környezet kialakítása. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen igénye a tanulónak az új tanulási technikák eredményes alkalmazására. Legyen igénye 

a tanuláshoz szükséges „tanulói környezetet” kialakítására. 

A tanulónál alakuljon ki a tanulási felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

LLL-paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra, hatékony tanulási 

technika, időmérleg, sikerkritérium/kudarckritérium. 

 

 

Tematikai egység 

 

Eligazodás a mindennapokban 

Órakeret 

E: 13 óra 

L: 13 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudása. 

 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló közvetlen környezete (lakóhely) múltjának és jelenének 

megismerése révén a kötődés erősítése (változások a lakókörnye-

zetben; a helyi média (típusok, szerepek). Tájékozottság kialakítása 

az ügyek intézése terén (önkormányzat- adminisztráció); politikai 

élet helyi szinten (pártok, képviselők). A művelődés tereinek és le-

hetőségeinek megismerése. Közlekedés a mindennapokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje közvetlen környezetének történetét és az elmúlt időszak legfontosabb válto-

zásait. 

Legyen tájékozott a mindennapi élethez szükséges adminisztrációban (pl. csekk kitöltése, adat-

lapok megfelelő értelmezése, menetrendek pontos értelmezése, szolgáltatások ismerete). 

Rendelkezzen alapvető tájékozottsággal lakóhelye közlekedési lehetőségeiről, a helyi politikai 

viszonyokról és a helyi média nyújtotta lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lokális helyismeret, ügyintézés alapfogalmai. 

 

 

Tematikai egység 
Divat 

(Legyen stílusod!) 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tapasztalatai. 

A tantárgyhoz (műveltség-

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A divat, mint jelenség tisztázása. 

A divat szerepe az egyének életében. 

Az önálló stílus kialakítása. Az önismeret és az ízlés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

248 

 

248 

A tanulónak legyenek alapvető ismeretei a divat történetéről, fuknkciójáról és szerepéről az 

egyén és a társadalom életében. 

Tudjon különbséget tenni az egyedi ízlés és a tömegízlés között. 

Legyen elképzelése saját stílusával, formálásának lehetőségeivel kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Divat, divattörténelem, ikon, stílus, egyediség, tömegízlés. 

 

Tematikai egység 

 

Szubkultúrák világa 

Órakeret 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tapasztalatai. 

A tantárgyhoz (műveltségte-

rülethez)kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A kultúra-szubkultúra néhány összefüggésének, kapcsolatá-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje a tanuló a szubkultúra fogalmát. Legyen elképzelése néhány tartalmáról. Sokszínűség 

és másság. Ifjúság és szubkultúra. A szubkultúra arculata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szubkultúra, kulturális sokszínűség, elfogadás, együttélés, tolerancia. 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A tanulás tanulása 

(Tanulás módszertani ismeretek 4.) 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók előzetes tapasztalatainak és a korábban tanultaknak az azo-

nosítása. 

 

 

 

A tantárgyhoz (művelt-

ségterülethez) kapcsol-

ható fejlesztési felada-

tok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

„Tanulói tudásmenedzsment- közösség” folyamatos működtetése. 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg-készítés). 

Tanulási szokások erősítése. 

A tanulási környezet fejlesztése. Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási 

stratégiák. 

A tanulással kapcsolatos motiváció erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó technikai elemeket. 

A tanuló ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét”, legyen tisztában annak fon-

tosságával. 
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Legyen képes a saját tanulási folyamatában elért eredmények értékelésére. 

Ismerje fel a tanulással kapcsolatos, motivációt támogató tényezők fontosságát, szerepét. Le-

gyen képes reflektálni tanulással kapcsolatos sikereire, kudarcaira. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

LLL-paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra, hatékony tanulási 

technika, tanulást segítő időmérleg, sikerkritérium, kudarckritérium. 

 

 

Tematikai egység 

 

Természetvédelem állatvédelem 

Órakeret 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tapasztalatai és a korábban tanultak. 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A fenntartható fejlődés jelentőségének belátása. 

A környezettudatos magatartásra törekvés, a felelősségérzet erősí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje a tanuló a fenntartható fejlődés eszméjét, legyen tisztában annak jelentőségével. Le-

gyen elképzelése a környezetszennyezés okairól és káros következményeiről. 

Gyakorolja lehetősége szerint a gyakorlati környezetvédelmet. Legyen tisztában az állatokat 

megillető jogokkal. Környezeti problémák, az ökokatasztrófák kialakulásához vezető utak. A 

modern világ technológiai ártalmai és következményei. 

A környezettudatosság elve. Gyakorlati környezetvédelem. Tudatos vásárlói magatartás jegyei. 

A természet és az állatvilág védelme. 

Környezetvédők civil mozgalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, fele-

lősség, következetesség, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység 
Gazdálkodj okosan! (Családi gazdálkodás) 

Órakeret 

E: 9 óra 

L: 9 óra 

Előzetes tudás A tanuló előzetes tudása, tapasztalatai. 

 

 

 

 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Alapvető gazdasági ismeretek, fogalmak (áru, pénz, tervezés/gazdál-

kodás) megértetése. 

A családi költségvetés tervezése. 

A takarékoskodás (bankok szerepe) formáinak megismerése. A zseb-

pénz (elvek és gyakorlatok). Priorítások felállítása a családi gazdál-

kodásban (mindennapi fogyasztás, rezsiköltségek, „nagyberuházá-

sok”: tartós fogyasztási cikkek). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában a család költségvetésével. Legyen elképzelése a tervezés fontosságá-

ról. Ismerje fel a takaréskosság/pazarlás következményeit. 

Legyen képes a családi költségvetés alapvető irányainak tervezésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zsebpénz, gazdaság, legalitás, tudatosság, példakép, konfliktus, családi gaz-

dálkodás. 

 

 

Tematikai egység 

 

Hagyományok, ünnepek 

Órakeret 

E: 7 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás A tanuló előzetes tudása, tapasztalatai. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A hazához, a közvetlen környezethez való kötődés erősítése: a leg-

fontosabb nemzeti ünnepek és tartalmuk; az év egyéb ünnepnapjai 

(hagyományok, szokások); helyi ünnepek és jelentőségük a népha-

gyományok; tájegységeink „hungarikumai”. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

A tanuló legyen tisztában az országos ünnepek jelentőségével. 

Tartsa tiszteletben a jeles ünnepeket és ápolja (családi körben is) a hagyományokat. Ismerje a 

helyi ünnepeket és népszokásokat, legyen tisztában jelentőségükkel. Ismerje a legfontosabb 

hungarikumokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, tisztelet, kulturális örökség, „hungaarikum”, magyar gasztro-

nómia, ünnep. 
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II. HELYI TANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 2020/2021. 

TANÉVTŐL AZ 1. ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA, AZT KÖVETŐEN FELMENŐ 

RENDSZERBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA 

 

Az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelettel módosított 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben foglal-

taknak megfelelően az Oktatási Hivatal honlapján megjelent - A 2020-as NAT-hoz illeszkedő 

tartalmi szabályozók keretében - Kerettantervek az iskolarendszerű felnőttoktatás 1-12. évfo-

lyamára: 

• Kerettanterv az 1-4. évfolyam számára 

 

TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁM 

 

Tervezési időkeret: 

1-4. évfolyam 36 hét 

A rendelkezésre álló órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve 

használjuk fel. A program elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott 

követelmények teljesítését biztosítja.  

A tanítást esti és levelező munkarendben szervezzük, heti 3, illetve 2 tanítási nappal. A prog-

ramban az egyes tantárgyak tanítása során a megújított Nemzeti alaptanterv (NAT) tartalmait 

tartjuk szem előtt. 

Amennyiben arra lehetőség adódik, a képzés intenzív formában, akár több heti tanítási nap be-

iktatásával is megszervezhető, a rendelkezésre álló órakeret határáig. 

 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ óra-

számok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam / 

óraszámok 

 1 . 2. 3. 4. 

Munkarendek Esti Leve-

lező 

Esti Leve-

lező 

Esti Leve-

lező 

Esti Leve-

lező 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 2 4 2 4 2 3 2 

Matematika 4 2 4 2 4 2 2,5 1,5 

Etika/ Hit és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 

Idegen nyelv 

(angol/német) 

      2 1 

Technika és 

tervezés 

      0,5 0,5 

Osztályközösség-

építés 
1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Környezetismeret       1 1 

Ének-zene 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Vizuális kultúra 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Digitális kultúra     1 0,5 1 1 

Esti 

Összes óraszám 

11  11  12  12  

Levelező 

Összes óraszám 

 7  7  7  8 
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Az alapismereti tananyag célja, feladata, tantárgyi rendszere 

- Az 1-4. évfolyam, alapfokú tananyaga az alapműveltséget közvetíti. 

- A felkészítésnek az a célja, hogy lehetővé tegye a felnőtt tanuló számára a hiányos, vagy 

elfelejtett (nem működtetett) tevékenység-elemeinek, (a tanuláshoz eszközként használható 

képesség és készségrendszerének), tudáskészletének pótlását, felújítását, fejlesztését annak 

érdekében, hogy eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben, képes legyen további 

tanulásra, művelődésre, az általános műveltség további tartományainak megszerzésére és a 

szakképzettség elsajátítására. Ebben az értelemben olyan ismeretek és műveletek komplex 

rendszeréről van szó, amelyre alapszinten mindenkinek szüksége van a társadalmi magatar-

tások eredményessége érdekében, és amelyhez értékrendszer kapcsolódik. 

- Feladata: a felkészítés során az első négy évfolyam műveltséganyagát egyfajta alfabetizá-

ciós program keretében célszerű elhelyezni és megvalósítani, amelyben a hangsúly elsősor-

ban a gondolkodás és a kifejezés képességére, az olvasási, írási, fogalmazási és számolási 

készségekre, valamint a problémakezelés, -elemzés és -megoldás képességekre összponto-

sít. Nem feledkezik meg a felnőtt tanuló cselekvési (viselkedési), érzelmi rehabilitációjáról, 

fejlesztéséről sem. Továbbá fontos ehhez kapcsolódó feladat, hogy pozitív irányba fordítja 

a korábbi (nagy valószínűséggel rossz eredményű) tanulmányaik során iskola kudarcokat 

szenvedett, hátrányos helyzetű fiatalok tanuláshoz való viszonyát, kialakítja, erősíti és fenn-

tartja a tanulási motivációjukat. Kiemelt feladat a kulcskvalifikációk (változó társadalmi, 

gazdasági, technológiai környezetben nélkülözhetetlen eszköztudás, nem szakma specifikus 

tevékenységelemek) folyamatos fejlesztése: önállóság (tanulás, ismeretszerzés, feldolgozás, 

munkavégzés stb.); rugalmasság; kreativitás; team munka; terhelhetőség; információs, 

kommunikációs technikák, technológiák ismerete és kezelése; az idegen nyelvű kommuni-

káció (előkészítése); a mobilitást támogató eszközök és tudás birtoklása. A tanulási, a tanu-

lásirányítási folyamat eredményes megvalósítása a felnőttek gyakorlat és munkatapasztala-

tainak bázisán, a szaktudományok elméleti és módszertani hátterét, eszközeit hasznosítva 

lehet csak hatékony. 

 

A tantervi anyag elsajátítása keretjelleggel történik, amelyet a tanulók felkészültsége, előzetes 

ismerete, tanulási képessége, illetve egyéb képességbeli és készségbeli alapok eltérő volta, 

aránybeli eltérések tesznek indokolttá.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

A rendelkezésre álló órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve 

kell felhasználni. A program elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott 

követelményeket teljesítését biztosítja. A tanítást esti és levelező munkarendben lehet megszer-

vezni, heti 3, illetve 2 tanítási nappal. Amennyiben arra lehetőség adódik, a képzés intenzív 

formában, akár több heti tanítási nap beiktatásával is megszervezhető, a rendelkezésre álló óra-

keret határáig. 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 1 . 2. 3. 4. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 4 2 4 2 4 2 3 2 

Éves 144 72 144 72 144 72 108 72 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

- Segítse a felnőtt praktikus és ösztönös kommunikációjának bázisán működtetett nyelvhasz-

nálatát és nem nyelvi megnyilvánulásait tudatossá és pontossá formálni; a kommunikációs 

funkcióknak megfelelő közlések, kifejezések, szándéknyilvánítások információkérések és -

adások céljának megfelelően, hogy gondolatait, érzéseit, véleményét pontosan, a kommu-

nikációs helyzetnek megfelelően jelenítse meg szóban és írásban. 

- A különböző életkorú és motivációjú jelölteket a hagyományos és a korszerű ismeretszer-

zéshez egyaránt nélkülözhetetlen eszköz, az olvasás technikájának és tudatos alkalmazásá-

nak elsajátítására késztetni. 

- A nyelvi eszközrendszer bővítésével, különböző technikák elsajátításával, az információ 

felvétel és -feldolgozás gondolkodási műveleteinek fejlesztésével a tanulás képességének 

megalapozása. Fejlessze és kondicionálja az anyanyelvi képességeket, amelyek meghatáro-

zóak a tanulók gondolkodásmódjára, ismeretszerzési lehetőségeire, önmegvalósításukra és 

nélkülözhetetlenek önálló tanulásuk eredményességéhez. 

- A tanulás = élettevékenység alapelv elfogadtatása. 

- A jelöltek ismereteire, tapasztalataira alapozva ismeretközpontúság helyett tevékenység- és 

alkalmazásközpontú (önálló) tanulási eljárások, technikák, módszerek elsajátíttatása. 

- A nyelvi és az irodalmi értékek megismertetésével, tudatosításával ízlésformálásra, a nyelvi 

igényességre való törekvés lehetőségének biztosítása. 

- A tanulási tevékenység általában, így a különböző tantárgyak tanulása sem képzelhető el a 

szóbeli és írásbeli szövegértés-szövegalkotás megfelelő színvonala nélkül. Az írás, az olva-

sás esetében is alapvetően kommunikációs eszközrendszerről van szó, ezért fejlesztésük 

nélkülözhetetlen a teljes oktatási-nevelési folyamat során. 

- A tanulási folyamatban megjelenő törvényszerűségek tudatosítása segíti a felnőtt önálló ta-

nulási tevékenységének kialakítását. Az elemzés feltárja azokat az alaptételeket és össze-

függéseket, amelyek minden tantárgy (téma) feldolgozásánál meghatározóak (az ismert té-

nyek, adatok, az ismeretlen, és a hozzá vezető utat, a megismerés módszerét). A különböző 

szövegek elemzése ezt az utat teszi járhatóvá a felnőtt tanuló számára. 

- Ezzel függ össze a megismerés, a gondolkodás egyfajta tapasztalati (gyakorlati és képi) 

dominanciájának és az olvasás (írás) segítségével történő tanulás összehangolása a köznapi, 

a szépirodalmi, ismeretterjesztő, és egyéb forrásból származó szövegek felhasználásával. 
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A szövegértés fejlesztése még felnőttkorban is hat a mentális képességekre. 

- Fontos feladat a nyelvhasználat különböző megjelenési formáinak automatizált tevékeny-

ség szintű alkalmazására történő folyamatos felkészítés. Egymás hatását erősítő tevékeny-

ségekről van szó, amelyek a fejlesztés során kommunikációs (funkcionális) tevékenység-

rendszerré állnak össze (élőbeszéd, néma és hangos olvasás, memorizálás, szerephelyzetek 

megoldása, játék, írás-tevékenységek, szókincsbővítés) erősítve a felnőtt személyiség 

nyelvi tudatosságát. 

- A helyes tanulási szokások kiépítése, az eredményes tanulási technikák megerősítése felnőtt 

korban nélkülözhetetlen. Ezt a folyamatot erősíti az önálló tanulást támogató eszközök és 

lehetőségek feltárása és biztosítása. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

1. évfolyam   

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 3 3 

Kommunikáció 26 17 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 50 20 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

8 7 

Írás, íráshasználat - nyelv 49 18 

A tanulók teljesítményének a mérése 3 3 

Szabadon felhasználható órakeret 5 4 

Összesen 144 72 

2. évfolyam   

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 2 2 

Kommunikáció 23 18 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 55 20 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

9 7 

Írás, íráshasználat - nyelv 48 18 

A tanulók teljesítményének a mérése 3 2 

Szabadon felhasználható órakeret 4 5 

Összesen 144 72 

3. évfolyam   

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 2 2 

Kommunikáció 23 18 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 55 20 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

9 7 

Írás, íráshasználat - nyelv 48 18 

A tanulók teljesítményének a mérése 3 2 

Szabadon felhasználható órakeret 4 5 

Összesen 144 72 

4. évfolyam   

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 2 3 

Kommunikáció 18 17 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 40 20 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

4 9 

Írás, íráshasználat - nyelv 37 16 

A tanulók teljesítményének a mérése 2 3 

Szabadon felhasználható órakeret 5 4 

Összesen 108 72 

Összes óraszám: 540 288 
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1. ÉVFOLYAM 

Témakör 

 
A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

CÉL:  A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

 

Témakör Kommunikáció 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A helyes köznyelvi kiejtés alkalmazása a mindennapi beszédben, a vers 

és prózamondás közben. 

A gondolatok, a mondanivaló egyszerű, értelmes, érthető megfogalma-

zása és kifejtése. 

Az egyszerű szóbeli kifejezések közlések, utasítások megértése, értel-

mezése. 

A kommunikációs alaphelyzetek elfogadott szintű működtetése: köszö-

nés, bemutatkozás, köszönetnyilvánítás, kérés  

Kérdések megfogalmazása, kérdések feltétele és válaszadás kérdésekre. 

Együttműködés beszédhelyzetekben. 

Az aktív szókincs folyamatos bővítése az olvasottak és a tanultak hasz-

nosításával 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

A helyes kiejtés alakítása, korrekciója és fejlesztése (beszéd-légzés, artikuláció, időtartam, 

hangkapcsolatok). 

A szókincs bővítése és pontosítása. 

Páros és csoportos kommunikáció (kérdés, felelet, vita) gyakorlása 

Szóbeli közlésekből információ kiemelése, beszélgetés a hallottakról. 

Fogalmak 
 szókincs, kommunikáció, mindennapi beszédhelyzetek, szövegalkotás  

 

Témakör Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A hangok fajtáinak (hangtani ismeretek) és a magyar ábécének az isme-

rete és használata. 

Az olvasáshoz szükséges helyes testtartás felidézése. 

Felkészülés szövegek hangos olvasására előzetes önálló, irányított gya-

korlással.  

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Az olvasás jelrendszerének és technikájának ismeretei, fejlesztése és készségei: 

Az ábécé betűinek felelevenítése (szükség esetén ismertetése, differenciált egyéni feldolgo-

zása). A kis- és nagybetűk felismerése, a különböző megjelenési formák és alakok megkülön-

böztetése. 

Az összeolvasási technika fejlesztése. Hangos és néma olvasás. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton történő fel- és megismerése. 

Értékelés egyéni szintfelméréssel. 

Fogalmak 
ÁBC, olvasás 

 

Témakör 
Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Különböző információhordozók és médiumok elérhetősége (könyv- és 

médiatár, Internet, TV, rádió stb.). 

Tájékozódás a forrásközpont információs rendszerében. 

Ismerkedés a könyv- és médiatár és egyéb forrásközpont szolgáltatásá-

nak technikai lehetőségeivel. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Információgyűjtési, olvasási szokások. Forráskeresés.  

Fogalmak 
Információ. források, tájékozódás 

 

Témakör Írás, íráshasználat - nyelv 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Az íráshoz szükséges helyes kéz- és testtartás felidézése. 

Betűk, szavak, szószerkezetek, írásjelek írása, másolása. 

Hang- és szóelemzés. 

Írás diktálásra. 

Szavak, mondatok (2-3 szavas) önálló leírása. 

A rövid és hosszú hangok felismerése. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

A hangok időtartamának gyakorlása kiejtésben, jelölésük írásban. 

Mondatfajták, mondatvégi írásjel. 

Szótagolás, elválasztás. Szótő, toldalék. 

A „j” hang jelölése írásban. 

Mondatok írása másolás, diktálás és öndiktálás után. 

Nyelvtani ismeretek gyakorlati alkalmazása, helyesírási gyakorlatok. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 hangok, szófajok, mondatok 

 

Témakör A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma: 

a) portfólió értékelés 

b) záró dolgozat 
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2. ÉVFOLYAM 

Témakör A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

CÉL:  A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

 

Témakör Kommunikáció 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Az aktív szókincs folyamatos bővítése az olvasottak és a tanultak hasz-

nosításával. 

A helyes köznyelvi kiejtés alkalmazása a mindennapi beszédben, a vers 

és prózamondás közben. 

A gondolatok, a mondanivaló egyszerű, értelmes, érthető megfogalma-

zása és kifejtése. Az egyszerű szóbeli kifejezések közlések, utasítások 

megértése, értelmezése. A kommunikációs alaphelyzetek elfogadott 

szintű működtetése: köszönés, bemutatkozás, köszönetnyilvánítás, ké-

rés  Kérdések megfogalmazása, kérdések feltétele és válaszadás kérdé-

sekre. Együttműködés beszédhelyzetekben. 

Az aktív szókincs folyamatos bővítése az olvasottak és a tanultak hasz-

nosításával. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak gyakorlása. 

Beszélgetés, páros és csoportos kommunikáció (kérdés-felelet, közlés-megértés, beszélgetés 

a hallottakról). A szókincs bővítése és pontosítása. Páros és csoportos kommunikáció (kérdés, 

felelet, vita) gyakorlása Szóbeli közlésekből információ kiemelése, beszélgetés a hallottakról. 

Fogalmak 
szókincs, kommunikáció, mindennapi beszédhelyzetek, szövegalkotás  

 

Témakör Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A hangos és néma olvasás gyakorlása, folyamatossá tétele. 

Beszélgetés a műről: téma, szereplők, esemény, történet, mondanivaló. 

A lényeg megragadása. A szóhasználat, a szövegkörnyezet megfigye-

lése. Az olvasás gyakorlása (technikai és tartalmi kérdések). 

Tájékozódás a szövegben. A jellegzetes témák rögzítése, információk 

gyűjtése. Cselekmény, szereplők, szerkezet stb. 

Tájékozódás, az ismert témák, információk rögzítése, tudatosítása. 

A tapasztalatok, a gyakorlat és az olvasmányok témafeldolgozásainak 

összevetése. A tanultak megerősítése. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Szövegértési feladatok elemi szinten. 

Az olvasás jelrendszerének és technikájának ismeretei, fejlesztése és készségei: 

Irodalmi élményszerzés olvasással: vers, próza. 

Hangos és néma olvasás. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton történő fel- és megismerése. 

Értékelés egyéni szintfelméréssel. 

Fogalmak 
olvasás, mű- szerkezet-cselekmény 
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Témakör 

 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Eligazodás és témakeresés a katalógus segítségével. 

Eligazodás a könyvekben, folyóiratokban a tartalomjegyzék alapján. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Az elérhető forrás-központok. Tájékozódás a különböző könyvtárakban. 

Fogalmak 
 információ. források, tájékozódás 

 

Témakör Írás, íráshasználat - nyelv 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A kiejtéstől eltérő írásuk. A szótő és a toldalékok elkülönítése.  

Elválasztás. 

Szókincsbővítése gyűjtéssel. 

Hiányos szöveg kiegészítése. 

Szavak, mondatok önálló leírása. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Fogalmak 
 hangok, szófajok, mondatok 

 

Témakör A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma: 

a) portfólió értékelés 

b) záródolgozat 
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3. ÉVFOLYAM 

Témakör A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

CÉL: A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

 

Témakör Kommunikáció 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A kiejtés, a hanglejtés, a mondatalkotás gyakorlása. Helyes és meg-

győző kommunikációjának megerősítése, esetleges korrekciója. 

Az írás- és szóbeli közlésforma formai, technikai és tartalmi megjelení-

tése. Alkalmazkodás az aktuális kommunikációs helyzethez.  

A kommunikációs alaphelyzetek elfogadott szintű működtetése: köszö-

nés, bemutatkozás, köszönetnyilvánítás, kérés 

Kérdések megfogalmazása, kérdések feltétele és válaszadás kérdésekre. 

Együttműködés beszédhelyzetekben. 

Az aktív szókincs folyamatos bővítése az olvasottak és a tanultak hasz-

nosításával. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Szókincsfejlesztés, nyelvi fordulatok, szóbeli, írásbeli szövegalkotás, beszédtechnikai isme-

retek, gyakorlatok. Közlési formák, szövegalkotási szabályok szóban és írásban (elbeszélés, 

leírás, levélírás 

Fogalmazástechnika (szövegalkotás, formája, szabályai). 

Fogalmak 
 szókincs, kommunikáció, mindennapi beszédhelyzetek, szövegalkotás  

 

Témakör Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Az olvasás gyakorlása (technikai és tartalmi kérdések). 

Önálló élmény és ismeretszerzés. Nyelvi érdekességek, művészi kife-

jező eszközök gyűjtése.  

Szövegelemző műveletek bővítése és tudatosítása.  

Tájékozódás, az ismert témák, információk rögzítése, tudatosítása. 

A tapasztalatok, a gyakorlat és az olvasmányok témafeldolgozásainak 

összevetése. A tanultak megerősítése. 

A magyar történelem már ismert eseményeinek és kiemelkedő szemé-

lyiségeinek felidézése. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Tájékozódás, égtájak ismerete (lakóhely, ország földrajzi helye). Természeti környezet. Ter-

mészeti jelenségek, élettelen és élő természet (növények, állatok, emberek). 

Mesterségek, foglalkozások. Közlekedés. 

Hangos és néma olvasás. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton történő fel- és megismerése. 

Értékelés egyéni szintfelméréssel. 

Fogalmak 
olvasás, mű- szerkezet-cselekmény 

 

Témakör 

 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

260 

 

260 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Ismeretlen és idegen eredetű szavak értelmezése lexikonok szótárak 

segítségével. A magyar helyesírási szabályai című forrásanyag hasz-

nálata. Könyvek és egyéb forrásanyagok keresése. A téma megállapí-

tása a cím és a tartalomjegyzék alapján. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

A könyv- és forrásközpont használat technikája és alapvető szabályai. A könyvek és egyéb 

források jellemző adatai. 

Fogalmak 
információ. források, tájékozódás 

 

Témakör Írás, íráshasználat - nyelv 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A szófajok (az ige, a főnév, a melléknév, a számnév, a névmás) és a 

névelő felismerése a szövegben.) 

Elemzés. A szótő és a toldalékok szétválasztása. 

Saját gondolatainak rövid, lényegre törő megfogalmazása, kifejtése. 

Belső beszédre történő írás. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Az ige fogalma, felismerése. 

A főnév fogalma, fajtái, felismerése. 

A melléknév fogalma, fokozása, felismerése. 

A számnév fogalma, felismerése. 

A névmás fogalma, felismerése. 

A névelő fogalma, felismerése. 

Értékelés, tollbamondás, egyszerű szövegezésű fogalmazás írása. 

A kiejtés szerinti írásmód. 

A szóelemző írásmód. 

A hagyomány szerinti írásmód.  

A tanult helyesírási szabályok gyakorlása, alkalmazása másolás és diktálás útján. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 hangok, szófajok, mondatok 

 

Témakör A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma: 

a) portfólió értékelés 

b) záródolgozat 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

261 

 

261 

 

4. ÉVFOLYAM 

 

Témakör A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

CÉL: A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

 

Témakör Kommunikáció 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A kiejtés, a hanglejtés, a mondatalkotás gyakorlása. Helyes és meg-

győző kommunikációjának megerősítése, esetleges korrekciója. 

Az írás- és szóbeli közlésforma formai, technikai és tartalmi megjelení-

tése. Alkalmazkodás az aktuális kommunikációs helyzethez. 

A kommunikációs alaphelyzetek elfogadott szintű működtetése: köszö-

nés, bemutatkozás, köszönetnyilvánítás, kérés 

Kérdések megfogalmazása, kérdések feltétele és válaszadás kérdésekre. 

Együttműködés beszédhelyzetekben. 

Az aktív szókincs folyamatos bővítése az olvasottak és a tanultak hasz-

nosításával. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Szókincsfejlesztés, nyelvi fordulatok, szóbeli, írásbeli szövegalkotás, beszédtechnikai isme-

retek, gyakorlatok. Közlési formák, szövegalkotási szabályok szóban és írásban (elbeszélés, 

leírás, levélírás. 

Fogalmazástechnika (szövegalkotás, formája, szabályai). 

Fogalmak 
 szókincs, kommunikáció, mindennapi beszédhelyzetek, szövegalkotás  

 

Témakör Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz 

 (tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Az olvasás gyakorlása (technikai és tartalmi kérdések). 

Önálló élmény és ismeretszerzés. Nyelvi érdekességek, művészi ki-

fejező eszközök gyűjtése. 

Szövegelemző műveletek bővítése és tudatosítása. 

Tájékozódás, az ismert témák, információk rögzítése, tudatosítása. A 

tapasztalatok, a gyakorlat és az olvasmányok témafeldolgozásainak 

összevetése. A tanultak megerősítése. 

A magyar történelem már ismert eseményeinek és kiemelkedő sze-

mélyiségeinek felidézése. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Család, barátok, közösségek. 

Irodalmi élményszerzés: multimédia-használat útján (vers, próza). 

Utazás a múltba: történelmi események feldolgozása (honfoglalás, nemzetünk nagyjai). 

Ünnepeink. 

Hangos és néma olvasás. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton történő fel- és megismerése. 

Értékelés egyéni szintfelméréssel. 

Fogalmak 
olvasás, mű- szerkezet-cselekmény 
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Témakör 

 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont 

használat 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (tanu-

lási területhez) kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Adatgyűjtés, vázlat és jegyzetkészítés, beszámoló a tapasztaltakról. 

Eligazodás a szabadpolcos könyvtári és a menüvezérelt elektronikus 

információs rendszerben. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Különböző információhordozók és médiumok elérhetősége (könyv- és médiatár, Internet, TV, 

rádió stb.) és az abban való tájékozódás 

Fogalmak 
 információ. források, tájékozódás 

 

Témakör Írás, íráshasználat - nyelv 

Előzetes tudás A tanulók előzetes tudásának, tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A mondatfajták és a szófajok felismerése. 

A szófajok különböző változatainak gyakorlása. Az írásjelek megfe-

lelő használata. 

A szóelemzés gyakorlása és a tanultak hasznosítása a szófajok külön-

böző megjelenési formáinak helyesírásánál. 

Fejlesztési tevékenységek és ismeretek 

Az ige: igeidők, leggyakoribb igekötők. 

A főnév: tulajdonnevek csoportja, helyesírási szabálya. 

A melléknév: a fokozott melléknév helyesírásának szabálya. 

A számnév: határozott, határozatlan, tőszámnév, sorszámnév, keltezés. 

Értékelés, szóbeli és írásbeli vizsga. 

Igeidők jelölése, igekötős igék. 

A gyakori tulajdonnevek írása. 

A főnév többes száma. 

A fokozott melléknév helyesírása. 

Számírás betűvel, a keltezés. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
hangok, szófajok, mondatok 

 

Témakör A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma: 

a) portfólió értékelés 

b) záródolgozat 
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A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végére 

Kommunikáció: 

Felkészítés a társas-társadalmi együttműködés szükséges nyelvi képességekre és beállítódásra, 

a kulturált nyelvi magatartásra; annak tudatosítása, hogy a hiteles, a másik ember megértését 

és az önkifejezést elősegítő kommunikáció egyéni és társas érték; hogy a beszédkultúra mind 

a múltban, mind a jelenben a társas-társadalmi megértés fontos színtere. 

Magyar nyelvtani és helyesírási ismeretek: 
A magyar nyelv életéhez, a nyelvi rendszerhez tartozó ismeretek elsajátítása, ennek révén a 

grammatikai, szövegtani, stilisztikai és általános nyelvi ismeretek birtokában a tudatos nyelv-

szemlélet kialakítása: önmegfigyelő, az önértékelő képesség és a nyelvi igényesség fejlesztése. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont használat: 

A tanulási, tanulásirányítási képesség fejlesztése, az alapműveltség megszerzéséhez szükséges 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak ismerete és használata. 

Olvasás, szövegértés: 
A felnőtt tanulók szövegértésének fejlesztése, amely magában foglalja az élőszóbeli és az írott, 

szakmai, köznapi és irodalmi műfajok tartalmi lényegének felfogását és megítélését; a szöve-

gekben megformált értékek befogadását; növekvő képességalakítás, fejlesztés szövegek ösz-

szehasonlító értelmezésére. Az olvasás technikai elemeinek fejlesztése mellett nélkülözhetet-

len a szövegértés gondozása, kondicionálása is, amely meghatározza a tanulás eredményessé-

gét Legyen képes működtetni az olvasás technikai lépéseit (szöveghű, folyamatos, a tartalmat 

kifejező felolvasás, az élőbeszéd üteméhez, közelítő tempóban megfelelő hangsúllyal és hang-

lejtéssel.). Alkalmazza a néma, értő olvasást a szöveg tartalmának megértéséhez. Alkalmazza 

a szövegelemzés néhány alapvető eljárását önállóan és tanítói segítséggel (téma megállapítása, 

lényegkiemelés, adatkeresés, időrend, ok-okozati kapcsolat felismerése). Ismerje a logikus 

gondolkodás lépéseinek alkalmazási lehetőségeit (szövegek részekre bontásában, felépítésé-

ben, válogató kiemelésben). Tudjon vázlatot készíteni és felhasználni a különböző szövegmű-

fajok megértéséhez és alkotásához. Legyen képes vázlatkorrekciókra. Értse a tömörítés és az 

összefoglalás lényegét és készítését adott szempont alapján. Legyen fogékony az olvasott mű-

vek tartalmának globális felfogására (belefeledkezés, játékosság, kaland, képzelet, önismeret, 

emberismeret). Legyen képes felismerni olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi té-

mát, motívumot (gyerekek és felnőttek, ember és természet, család, próbatételek, érzelmek, 

vágyak, emberi kapcsolatok, egymásrautaltság, féltés, szeretet). 

Írás, íráshasználat: 
Kommunikációs formaként, a tanulás és az önkifejezés eszközeként funkcionáló íráskészség 

megalapozása, a magyar nyelv helyesírási szabályainak figyelembevételével és alkalmazásá-

val. Az írás, valamint a helyesírás eszközszintű használatának kifejlesztése, alapvető készsé-

geinek, képességeinek szilárd alapokra helyezése meghatározó. A feladat technikai részének 

eredményes megvalósítása nélkülözhetetlen az írásalkalmazást maximális begyakorlottság 

szinten elváró, különböző élethelyzetekben jelentkező komplex problémák összetett megol-

dáskezeléséhez. Ismerje az ábécé kis és nagybetűit, kapcsolási variációit. Alakuljon ki az au-

tomatizált írásmozgás. Legyen képes ezt a tevékenységet másolásnál és diktáláskor is alkal-

mazni. Legyen képes a betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás, betoldás nélküli, folyamatos 

szövegírásra, másolásra. Igazodjon a tanult helyesírási normákhoz és tartsa be azokat. Tudjon 

önellenőrzést, hibajavítást végezni tanítói utasításra. Alakítsa ki saját hibajavítási és önellen-

őrzési technikáját. Legyen képes a Helyesírási tanácsadó szótár használatára. 
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A továbbhaladás feltételei 4. évfolyam végére: 

- Megfelelő az írástevékenység folyamatossága, formai megjelenítése, ritmusa, olvasha-

tósága. 

- Képes másolás, diktálás, öndiktálás útján szöveget leírni (pontosság, helyesírás).  

- Érti a mondat, szó, szótag, betű fogalmát, tartalmát. 

- Ismeri a mondatfajtákat. 

- Törekszik a tanult helyesírási szabályok alkalmazására. 

- Képes-e összefüggő mondatokat alkotni. 

- Érti az olvasott szöveg tartalmát egyszeri olvasás után. Meg tudja nevezni a témát, a 

szereplőket, a helyszíneket stb. 

- Megfelelő szintű a néma és a hangos olvasása. Követi az eseményeket a téma tartalmá-

nak elmondásakor. 

- Szabályos a mondatkezdés és a befejezés. 

- Biztonságos az aktuális nyelvtani fogalmak felismerésében, alkalmazásában. 

- Megfelelő az aktív szókincsének terjedelme és szóhasználatának pontossága. 

- Helyes a szövegtömörítés és bővítés műveleteinek alkalmazási szintje. 

- Érezhető a tanuló fogalmazásaiban a tématartás, a gondolatmenet logikus építése, a rész 

és egész helyes viszonya, a nyelvi megformáltság igényességére való törekvés. 

- Felismeri a különböző szövegtípusokat és formákat jellemzőik alapján. 

- Képes a tanulás eszközeként használni, alkalmazni az olvasást. 

- Rendszerbe szerveződtek anyanyelvi ismeretei. 

- Biztosak szófaji ismeretei. Következetesség jellemzi szabályalkalmazását. 

- Megfelelő szintű közléseinek írásbeli megjelenítése (forma, tartalom, szövegalkotás, 

helyesírás). 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

265 

 

265 

MATEMATIKA 

 

A rendelkezésre álló órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve 

kell felhasználni. A program elvégzése az általános iskola 14. évfolyamában megfogalmazott 

követelményeket teljesítését biztosítja. A tanítást esti és levelező munkarendben lehet megszer-

vezni, heti 3, illetve 2 tanítási nappal. (Amennyiben arra lehetőség adódik, a képzés intenzív 

formában, akár több heti tanítási nap beiktatásával is megszervezhető, a rendelkezésre álló óra-

keret határáig.) 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 1 . 2. 3. 4. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 4 2 4 2 4 2 2,5 1,5 

Éves 144 72 144 72 144 72 90 54 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata  

- A tantárgy tanításának célja a konkrét tapasztalatszerzésen alapuló megfigyelőképesség, és 

a tudatos, tartós figyelem fejlesztése. A valóság, és az élet kérdésfeltevéseit megválaszoló 

gyakorlati tevékenységhez nélkülözhetetlen matematikai szemléletű gondolkodás kialakí-

tása, kondicionálása. 

- Meghatározó feladat a gondolkodás eljárásainak (formáinak) tanulása és fejlesztése mate-

matikai környezetben feladatmegoldásokkal. 

- A gyakorlati tevékenységre épülő, biztonságosan kezelhető számfogalom kialakítása és 

használata. Az alapműveletek készségszintű (eszközjellegű) alkalmazása. Alapozó szintű 

felkészítés a matematika nyelvének és fogalom rendszerének felismerésére, alkalmazási 

lehetőségeire és használatára. A gyakorlottság megalapozása a matematikai problémák és 

feladatok megoldásában. 

- A matematika tanulása az alapismeretei fokozat időszakában egyszerre alapozó, megerő-

sítő és korrekciós funkciókat lát el. Nemcsak a kognitív képességek fejlesztését segíti, ha-

nem lehetőséget teremt a matematikai gondolkodás, a problémakezelés megoldás-centrikus 

és gyakorlat-orientált lehetőségeinek elsajátítására. A felnőtt tanuló életkori sajátosságai-

nak figyelembevételével a munka és az életvezetés területén alkalmazott racionális, rend-

szeres és eredményes tevékenységek tanulás adaptációjának támogatása. 

- A gyakorlati tevékenység bázisán működtetett tanulási folyamat feladatai: az alapvető ma-

tematikai kommunikáció fejlesztése, a gondolkodási tevékenység műveleteinek és formái-

nak kondicionálása, a matematikai ismeretek bővítése, az ismeretek alkalmazásához szük-

séges műveletek tanulásának segítése, a helyes tanulási technikák és szokások kiépítésének 

és megerősítésének támogatása, a problémakezelés és megoldás tanulásának fejlesztése és 

gyakorlása, az önálló ismeretszerzés és tanulás fejlesztése. 
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A témakörök és óraszámok évfolyamonkénti áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező ta-

gozat 

1. évfolyam   

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 3 3 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben  25 16 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 22 12 

Összefüggések szöveges feladatokban 30 12 

Sorozatok, függvények 25 14 

Geometria, mérés 28 11 

Valószínűség-számítás, statisztika 8 2 

A tanulók teljesítményének a mérése 3 2 

Összes óraszám: 144 72 

2. évfolyam   

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 3 3 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben  25 16 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 22 11 

Összefüggések szöveges feladatokban 30 14 

Sorozatok, függvények 30 11 

Geometria, mérés 23 11 

Valószínűség-számítás, statisztika 8 3 

A tanulók teljesítményének a mérése 3 3 

Összes óraszám: 144 72 

3. évfolyam   

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 3 3 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben 25 15 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 22 11 

Összefüggések szöveges feladatokban 25 14 

Sorozatok, függvények 30 11 

Geometria, mérés 28 12 

Valószínűség-számítás, statisztika 8 3 

A tanulók teljesítményének a mérése 3 3 

Összes óraszám: 144 72 

4. évfolyam   

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 1 1 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben 17 12 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 14 9 

Összefüggések szöveges feladatokban 15 10 

Sorozatok, függvények 15 10 

Geometria, mérés 21 8 

Valószínűség-számítás, statisztika 6 2 

A tanulók teljesítményének a mérése 1 2 

Összes óraszám: 90 54 
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1. ÉVFOLYAM 

Témakör A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása  

 

Témakör Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben.  

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A figyelem és emlékezet fejlesztése. 

A tapasztalat felhasználása a szám- és művelet-fogalom felidézéséhez. 

A matematika és a gyakorlat (a valóság) kapcsolatának tudatosítása. 

A számok írásának és olvasásának felidézése és gyakorlása (esetleges 

korrekciója). 

A matematikai kommunikáció pontosítása és fejlesztése. 

A számok írásának, olvasásának gyakorlottsági szintje. 

Az analógiás gondolkodás tudatosítása (adaptáció). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Számok tulajdonságai (a számok jele; összeg- és különbségalakjaik, a számok bontott alakja, 

számjegyek száma, páros és páratlan számok). 

Számok írása, olvasása. 

Darabszám, mérőszám, sorszám. 

A számok kapcsolatai. 

A természetes számok: 0-20-ig. 

Tárgyak szétválogatása, rendezése adott tulajdonságok alapján. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 szám, halmaz 

 

Témakör Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz 

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A számok közötti összefüggések megjelenítése. A műveletek alkal-

mazása. 

Számolási eljárások működtetése készség-szinten húszas számkör-

ben. Az összeadás, kivonás eszközi alkalmazása (tízes átlépés). 

Összefüggések. 

Támogatás az algoritmusok használatában (egyesekkel, tízesekkel 

végzett műveletek). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Összeadás, kivonás értelmezése. Műveletek a természetes számok körében. 

Hiányos műveletek pótlása. 

Számok írása, olvasása húszas számkörben. számok nagyságrendje, tulajdonságai. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 alapműveletek, ellenőrzés, becslés 

 

Témakör Összefüggések szöveges feladatokban 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A matematikai logikai gondolkodás tudatosítása. 

Megoldási algoritmusok alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése a megoldási variációkkal. 

A gondolkodási műveletek és az alapműveletekkel való tevékenység 

gyakorlottságának fokozása az önálló feladatmegoldás eredményessége 

érdekében. 

Tanulási szokások stabilizálása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

Halmazok előállítása, képzése tulajdonságok alapján. 

Ellenérzés, értékelés. 

Fogalmak 
 szöveges feladat, halmazok, nyitott mondat 

 

Témakör Sorozatok, függvények 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Összefüggések, elemi kapcsolatok, változások felismerése, alkalmazá-

suk tevékenység szintű gyakorlása. 

A szabályosság tudatosítása. A valóság és a matematika kölcsönös kap-

csolatának megerősítése. A kreativitás. 

Tevékenységelemek kondicionálása: becslés, döntés, felismerés, alko-

tás. Az alkalmazható gondolkodási műveletek hasznosításának tudato-

sítása. Következtetések, általánosítások tevékenység szintű gyakorlása.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Állandó különbséggel növekvő, illetve csökkenő számtani sorozatok képzése (számegyenes 

használata). Számtani sorozatképzés állandó különbséggel: egyenletesen növekvő, egyenlete-

sen csökkenő (szabályalkotás). 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 számtani és mértani sorozatok, függvények 

 

Témakör Geometria, mérés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (tanu-

lási területhez) kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A gondolkodás formáinak, műveleteinek kondicionálása. matemati-

kai környezetben. 

A tudatos eszközhasználat pontosítása. 

Sík- és térbeli tájékozódás a matematika eszközrendszerének felhasz-

nálásával. 

A kreatív gondolkodás támogatása.  

A térlátás fejlesztése. 

A mérési tapasztalat megerősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Testek tulajdonságainak megállapítása, Síkidomok előállítása hajtogatással (nyírással), szim-

metrikus formák keresése. Tárgyak, mennyiségek összehasonlítása, becslés, mérés. 

Ellenőrzés, értékelés. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

269 

 

269 

Fogalmak 
A síkidom, SI-mértékegységrendszer, mértékegységek átváltása 

 

Témakör Valószínűség-számítás, statisztika 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A valószínűségi szemlélet tudatosítása. 

A szóbeli matematikai kommunikáció fejlesztése. 

Az adatgyűjtés szokássá alakítása. az ábrázolás fejlesztése. 

A tapasztalatok összegzése és megfogalmazása. 

A valóság és a matematika között fennálló kapcsolat folyamatos ütköz-

tetése. 

A logikus gondolkodás erősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

A „biztos”, a „lehetséges”, a „valószínű”, a „lehetetlen” fogalmak kialakítása tapasztalatszer-

zés útján. 

Adatok gyűjtése és ábrázolása táblázat, grafikon, (oszlop)diagram felhasználásával. 

Tapasztalatgyűjtés a gyakoriságról. 

Ellenőrzés, értékelés.  

Fogalmak 
 adatgyűjtés, véletlen, átlag,  

 

 

Témakör 

 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma:  

a/ portfólió értékelés  

b/ záró dolgozat 
 

 

 

2. ÉVFOLYAM 

 

Témakör A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása  

 

Témakör Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben.  

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tapasztalat felhasználása a szám- és művelet-fogalom felidézéséhez. 

A matematika és a gyakorlat (a valóság) kapcsolatának tudatosítása. 

A számok írásának és olvasásának felidézése és gyakorlása (esetleges 

korrekciója). 

Az absztrakció megerősítése a számfogalom kiépítéséhez. 

Az analógiás gondolkodás tudatosítása (adaptáció). 

A számfogalom bővítése.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Halmazok előállítása, összehasonlítása. 

A szám, mint mérőszám. 

Tulajdonság és tagadása. 

Állítások igazságtartalma 

A számok helye, nagyságrendje, helyi és alaki értéke, szomszédai (ismerkedés a római szá-

mokkal). 

Műveletek gyakorlása 

Sorozatok alkotása, felismerése 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
szám, halmaz 

 

Témakör Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A megfordíthatóság (összeadás-kivonás, szorzás-osztás) tudatosítása. 

Az összeadás és a szorzás közötti kapcsolat megerősítése. Összefüggé-

sek. 

Az analógiás gondolkodás fejlesztése, kondicionálása. 

Támogatás az algoritmusok használatában. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Összeadás és kivonás értelmezése, számolási eljárások százas számkörben.  

Számok írása, olvasása százas számkörben. számok nagyságrendje, tulajdonságai 

Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése, szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése. 

A számítás ellenőrzése (becslés). 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 alapműveletek, ellenőrzés, becslés 

 

Témakör Összefüggések szöveges feladatokban 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Lényegkiemelés, probléma megoldás. 

Az önállóság, probléma-megoldó képesség, a kreativitás erősítése az 

összefüggések felismerésében és a szöveges feladatok megoldásában. 

A matematikai logikai gondolkodás tudatosítása. 

Megoldási algoritmusok alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése a megoldási variációkkal. 

A gondolkodási műveletek és az alapműveletekkel való tevékenység 

gyakorlottságának fokozása az önálló feladatmegoldás eredményessége 

érdekében. Tanulási szokások stabilizálása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Szöveges feladatok értelmezése, összefüggések felismerése, feladatterv készítése, megoldás. 

Az egyes megoldási lépések visszaidézése. 

A szöveges feladatok kezelési technikájának alkalmazása (megoldási algoritmusok). 

Halmazok előállítása, képzése tulajdonságok alapján. 

Ellenérzés, értékelés. 

Fogalmak 
szöveges feladat, halmazok, nyitott mondat 

 

Témakör Sorozatok, függvények 
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Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Összefüggések, elemi kapcsolatok, változások felismerése, alkalmazásuk 

tevékenység szintű gyakorlása. 

A szabályosság tudatosítása. A valóság és a matematika kölcsönös kap-

csolatának megerősítése. A kreativitás. 

Tevékenységelemek kondicionálása: becslés, döntés, felismerés, alkotás. 

Az alkalmazható gondolkodási műveletek hasznosításának tudatosítása. 

Következtetések, általánosítások tevékenység szintű gyakorlása.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Számtani és mértani sorozatokkal való ismerkedés folytatása; sorozatok szabályainak felisme-

rése, szabályalkotás. 

Elemi függvénykapcsolatok felismerése (személyek, szavak, dolgok, hangok). 

Táblázatok Grafikonok. Szabályjátékok (gépjátékok). 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 számtani és mértani sorozatok, függvények 

 

Témakör Geometria, mérés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A gondolkodás formáinak, műveleteinek kondicionálása. matematikai 

környezetben. 

A tudatos eszközhasználat pontosítása. 

Sík- és térbeli tájékozódás a matematika eszközrendszerének felhaszná-

lásával. 

A kreatív gondolkodás támogatása. 

A térlátás fejlesztése. 

A mérési tapasztalat megerősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Testek tulajdonságainak megállapítása, Síkidomok előállítása hajtogatással (nyírással), szim-

metrikus formák keresése. 

Tárgyak, mennyiségek összehasonlítása, becslés, mérés. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 síkidom, SI-mértékegységrendszer, mértékegységek átváltása 

 

Témakör Valószínűség-számítás, statisztika 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A valószínűségi szemlélet tudatosítása. 

A szóbeli matematikai kommunikáció fejlesztése. 

Az adatgyűjtés szokássá alakítása. az ábrázolás fejlesztése. 

A tapasztalatok összegzése és megfogalmazása. 

A valóság és a matematika között fennálló kapcsolat folyamatos ütköz-

tetése. 

A logikus gondolkodás erősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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A „biztos”, a „lehetséges”, a „valószínű”, a „lehetetlen” fogalmak kialakítása tapasztalatszer-

zés útján. 

Adatok gyűjtése és ábrázolása táblázat, grafikon, (oszlop)diagram felhasználásával. 

Tapasztalatgyűjtés a gyakoriságról. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
adatgyűjtés, véletlen, átlag,  

 

Témakör 

 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma:  

a/ portfólió értékelés  

b/ záró dolgozat 
 

 

3. ÉVFOLYAM 

 

Témakör A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása  

 

Témakör Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben.  

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tapasztalat felhasználása a szám- és művelet-fogalom felidézéséhez. 

A matematika és a gyakorlat (a valóság) kapcsolatának tudatosítása. 

A matematika és a tapasztalat elemi kapcsolatainak bővítése, tudatosítása. 

A köznapi szóhasználat matematikai kommunikációs értelmű használata 

Az analógiás gondolkodás tudatosítása (adaptáció). 

A számfogalom bővítése.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Számok kapcsolatai: többszöröse, osztója. 

Negatív és törtszámok fogalmának alapozása. 

Halmazok előállítása, összehasonlítása. 

Műveletek gyakorlása 

Sorozatok alkotása, felismerése 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 szám, halmaz 

 

Témakör Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A rugalmas gondolkodás hasznosítása a többféle megoldás keresésével. 

A becslés gyakorlati használata. 

A számolási készségek analóg alkalmazása. 

Az írásbeli műveletvégzés gyakorlottságának tudatos erősítése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Szóbeli összeadás, kivonás, szorzás nullára végződő két- és háromjegyű számokkal. 

Írásbeli műveletek, összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval, 

maradékkal, a számítás ellenőrzése (becslés). 

A zárójel használata, műveleti sorrend.  

A számítás ellenőrzése (becslés). 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 alapműveletek, ellenőrzés, becslés 

 

Témakör Összefüggések szöveges feladatokban 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Lényegkiemelés, probléma megoldás. Matematikai probléma ábrázolása. 

Az önállóság, probléma-megoldó képesség, a kreativitás erősítése az ösz-

szefüggések felismerésében és a szöveges feladatok megoldásában. 

A matematikai logikai gondolkodás tudatosítása. 

Megoldási algoritmusok alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése a megoldási variációkkal. 

A gondolkodási műveletek és az alapműveletekkel való tevékenység gya-

korlottságának fokozása az önálló feladatmegoldás eredményessége érdek-

ében. Tanulási szokások stabilizálása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Alaphalmaz, rész-halmaz. Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása. 

Szöveges feladatok megoldása az alapműveletek alkalmazásával (megoldási terv készítése ábrá-

zolás a megoldás ellenőrzése). 

Tapasztalatszerzés a valóság és a matematika kapcsolatáról: össze-függések megkeresése a mate-

matika gyakorlati hasznosítására a mindennapi életben. 

Elemek halmazokba sorolása adott tulajdonságok alapján, tulajdonságok összekapcsolása „és”, 

„vagy” kifejezésekkel.  

Nyitott mondatok igazság-halmazának megkeresése véges alaphalmazokon. 

Szöveges feladatok megoldása az alapműveletek alkalmazásával. 

Ellenérzés, értékelés. 

Fogalmak 
 szöveges feladat, halmazok, nyitott mondat 

 

Témakör Sorozatok, függvények 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Összefüggések, elemi kapcsolatok, változások felismerése, alkalmazásuk 

tevékenység szintű gyakorlása. 

A szabályosság tudatosítása. A valóság és a matematika kölcsönös kapcso-

latának megerősítése. A kreativitás. 

Tevékenységelemek kondicionálása: becslés, döntés, felismerés, alkotás. 

Az alkalmazható gondolkodási műveletek hasznosításának tudatosítása. 

Következtetések, általánosítások tevékenység szintű gyakorlása.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Függvénytáblázat kiegészítése, szabályjátékok. 

Grafikonok. Statisztika. 

Növekvő és csökkenő számtani sorozatok folytatása állandó és változó különbséggel. 

Növekvő és csökkenő mértani sorozatok folytatása állandó szorzóval és osztóval. Szabálykeresés, 

szabály alapján táblázat-készítés. Adatok sorozatba rendezése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 számtani és mértani sorozatok, függvények 

 

Témakör Geometria, mérés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A gondolkodás formáinak, műveleteinek kondicionálása. matematikai kör-

nyezetben. A tudatos eszközhasználat pontosítása. 

Sík- és térbeli tájékozódás a matematika eszközrendszerének felhasználá-

sával. A kreatív gondolkodás támogatása. 

A térlátás fejlesztése. A mérési tapasztalat megerősítése. 

Tér- és síkgeometriai tapasztalatok visszajelzése és megerősítése. 

Tapasztalatszerzés alkotási, konstruálási tevékenység során. 

Az ismeretek önálló alkalmazása és szembesítése a gyakorlattal matemati-

kai környezetben. Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Mérhető tulajdonságok mérése. SI-mértékegységrendszer használata: hosszúság, űrtartalom, tö-

meg, idő. Gyakorlati mérések az egység többszörösivel. 

Síkidomok. A biztos és a véletlen megkülönböztetése: a téglalap és a négyzet tulajdonságai, terü-

letének és kerületének mérése. Becslés, mérés a gyakorlatban. Transzformáció: testek, síkidomok 

nagyítása, kicsinyítése négyzetháló segítségével. 

Mértékegységek átváltása. Síkidomok, testek. Téglalap, négyzet előállítása. A téglatest, a kocka 

tulajdonságainak vizsgálata (párhuzamosság, merőlegesség). Kerület, terület, tömeg, térfogat, 

szögmérés. A mértékegység és a mérőszám kapcsolata átváltáskor. Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
síkidom, SI-mértékegységrendszer, mértékegységek átváltása 

 

Témakör Valószínűség-számítás, statisztika 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Statisztikai fogalmak megjelenítése és tudatosítása matematikai köntösben 

(gyakoriság, valószínű, átlag). 

A valószínűségi szemlélet tudatosítása. 

A szóbeli matematikai kommunikáció fejlesztése. 

Az adatgyűjtés szokássá alakítása. az ábrázolás fejlesztése. 

A tapasztalatok összegzése és megfogalmazása. 

A valóság és a matematika között fennálló kapcsolat folyamatos ütközte-

tése. A logikus gondolkodás erősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Gyakoriság megállapítása kísérletekben. 

A lehetséges és a lehetetlen értelmezése. 

Valószínűségi tapasztalatok (adatok) gyűjtése, a véletlen szerepe, táblázat, grafikon-készítés, - 

olvasás. A véletlen szerepe. Számok számtani közepe: az átlag- tudatosítása és megerősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 
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Fogalmak adatgyűjtés, véletlen, átlag,  

Témakör 

 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat 

Az éves teljesítmény alapján 

Forma:  

a/ portfólió értékelés  

b/ záró dolgozat 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Témakör A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása  

 

Témakör Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben. 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A matematikai ismeretek bővítése és visszaigazolása a tízezres szám-

körben. 

A tapasztalat és a matematika kapcsolatának erősítése 

Az analógiás gondolkodás tudatosítása (adaptáció). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Számok írása, olvasása tízezerig. Számok nagysága, közelítő számok, kerekített értékek. 

A negatív és törtszámok fogalmának mélyítése. 

Műveletek gyakorlása 

Sorozatok alkotása, felismerése 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 szám, halmaz 

 

Témakör Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (tanu-

lási területhez) kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A rugalmas gondolkodás hasznosítása a többféle megoldás keresésé-

vel. 

A becslés gyakorlati használata. 

A számolási készségek analóg alkalmazása. 

Az írásbeli műveletvégzés gyakorlottságának tudatos erősítése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Írásbeli műveletek, összeadás, kivonás, szorzás két-, háromjegyű szorzóval,  

osztás egyjegyű osztóval. 

A zárójel használata, műveleti sorrend.  

A számítás ellenőrzése (becslés). 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 alapműveletek, ellenőrzés, becslés 

 

Témakör Összefüggések szöveges feladatokban 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

276 

 

276 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Lényegkiemelés, probléma megoldás. Matematikai probléma ábrázo-

lása. 

Az önállóság, probléma-megoldó képesség, a kreativitás erősítése az 

összefüggések felismerésében és a szöveges feladatok megoldásában. 

A matematikai logikai gondolkodás tudatosítása. 

Megoldási algoritmusok alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése a megoldási variációkkal. 

A gondolkodási műveletek és az alapműveletekkel való tevékenység 

gyakorlottságának fokozása az önálló feladatmegoldás eredményes-

sége érdekében. 

Tanulási szokások stabilizálása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Alaphalmaz, rész-halmaz. Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása. 

Szöveges feladatok megoldása az alapműveletek alkalmazásával (megoldási terv készítése 

ábrázolás a megoldás ellenőrzése). 

Tapasztalatszerzés a valóság és a matematika kapcsolatáról: össze-függések megkeresése a 

matematika gyakorlati hasznosítására a mindennapi életben. 

Elemek halmazokba sorolása adott tulajdonságok alapján, tulajdonságok összekapcsolása 

„és”, „vagy” kifejezésekkel. 

Nyitott mondatok igazság-halmazának megkeresése véges alaphalmazokon. 

Szöveges feladatok megoldása az alapműveletek alkalmazásával. 

Ellenérzés, értékelés. 

Fogalmak 
 szöveges feladat, halmazok, nyitott mondat 

 

Témakör Sorozatok, függvények 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Összefüggések, elemi kapcsolatok, változások felismerése, alkalmazásuk 

tevékenység szintű gyakorlása. 

A szabályosság tudatosítása. A valóság és a matematika kölcsönös kap-

csolatának megerősítése. A kreativitás. 

Tevékenységelemek kondicionálása: becslés, döntés, felismerés, alkotás. 

Az alkalmazható gondolkodási műveletek hasznosításának tudatosítása. 

Következtetések, általánosítások tevékenység szintű gyakorlása.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Függvénytáblázat kiegészítése, szabályjátékok. 

Grafikonok. Statisztika. 

Növekvő és csökkenő számtani sorozatok folytatása állandó és változó különbséggel. 

Növekvő és csökkenő mértani sorozatok folytatása állandó szorzóval és osztóval. Szabálykere-

sés, szabály alapján táblázat-készítés. 

Adatok sorozatba rendezése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 számtani és mértani sorozatok, függvények 

 

Témakör Geometria, mérés 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A gondolkodás formáinak, műveleteinek kondicionálása. matematikai 

környezetben. 

A tudatos eszközhasználat pontosítása. 

Sík- és térbeli tájékozódás a matematika eszközrendszerének felhasználá-

sával. 

A kreatív gondolkodás támogatása. 

A térlátás fejlesztése. 

A mérési tapasztalat megerősítése. 

Tér- és síkgeometriai tapasztalatok visszajelzése és megerősítése. 

Tapasztalatszerzés alkotási, konstruálási tevékenység során. 

Az ismeretek önálló alkalmazása és szembesítése a gyakorlattal matema-

tikai környezetben. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Mérhető tulajdonságok mérése. SI-mértékegységrendszer használata: hosszúság, űrtartalom, tö-

meg, idő. 

Gyakorlati mérések az egység többszörösivel. 

Síkidomok. A biztos és a véletlen megkülönböztetése: a téglalap és a négyzet tulajdonságai, terü-

letének és kerületének mérése. Becslés, mérés a gyakorlatban. Transzformáció: testek, síkidomok 

nagyítása, kicsinyítése négyzetháló segítségével. 

Mértékegységek átváltása. 

Síkidomok, testek. Téglalap, négyzet előállítása. A téglatest, a kocka tulajdonságainak vizsgálata 

(párhuzamosság, merőlegesség). Kerület, terület, tömeg, térfogat, szögmérés. 

A mértékegység és a mérőszám kapcsolata átváltáskor. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak 
 síkidom, SI-mértékegységrendszer, mértékegységek átváltása 

 

Témakör Valószínűség-számítás, statisztika 

Előzetes tudás A tanuló korábban szerzett tudáselemeinek azonosítása 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Statisztikai fogalmak megjelenítése és tudatosítása matematikai köntösben 

(gyakoriság, valószínű, átlag). 

A valószínűségi szemlélet tudatosítása. 

A szóbeli matematikai kommunikáció fejlesztése. 

Az adatgyűjtés szokássá alakítása. az ábrázolás fejlesztése. 

A tapasztalatok összegzése és megfogalmazása. 

A valóság és a matematika között fennálló kapcsolat folyamatos ütközte-

tése. A logikus gondolkodás erősítése. Ellenőrzés, értékelés. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Gyakoriság megállapítása kísérletekben. A lehetséges és a lehetetlen értelmezése. 

Valószínűségi tapasztalatok (adatok) gyűjtése, a véletlen szerepe, táblázat, grafikon-készítés, - 

olvasás. A véletlen szerepe. Számok számtani közepe: az átlag- tudatosítása és megerősítése. 

Ellenőrzés, értékelés. 

Fogalmak: adatgyűjtés, véletlen, átlag. 

Témakör: A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat: Az éves teljesítmény alapján 

Forma:  

a/ portfólió értékelés  

b/ záró dolgozat 
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A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végére: 

A matematikai ismeretek bővítése és a matematikai szemlélet alakítása. A gyakorlati tevékeny-

ségre épülő, biztonságosan kezelhető számfogalom kialakítása és használata. Az alapműveletek 

funkciójának, működésének, használatának megismerése, a számolási tevékenység fejlesztése 

(összeadás, kivonás, szorzás, osztás). Alapozó szintű felkészítés a matematika nyelvének és fo-

galom-rendszerének felismerésére, alkalmazási lehetőségeire és használatára. A „biztosan bekö-

vetkező”, a „lehetséges” a „lehetetlen” események fogalmi értelmezése, matematikai kezelése. A 

matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata (arány, százalék, grafikon, 

diagram). Legyen biztos, kialakult számfogalma a tízes számrendszerben (a húszas, a százas, az 

ezres, a tízezres számkörben). Legyen képes készségszinten alkalmazni a számok írását és olva-

sását (alaki érték és helyi érték). Használja készségszinten a négy alapműveletet. Tudjon szóban 

számolni a százas számkörben, és ismerje az analóg eljárásokat az ezres és tízezres számkörben. 

Tudjon szorozni és osztani tízzel, százzal. Legyen képes írásban számolni a tízezres számkörben. 

Ismerje a negatív és a törtszám fogalmát. Tudja ellenőrizni a számításait. Tudjon értelmezni, és 

önállóan megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat. A gondolkodási műveletek, módszerek fej-

lesztése: A konkrét tapasztalatszerzésen alapuló megfigyelőképesség, és a tudatos, tartós figyelem 

fejlesztése. A valóság, az élet kérdésfelvetéseit megválaszoló gyakorlati tevékenységhez nélkü-

lözhetetlen matematikai szemléletű gondolkodás megalapozása. A napi gyakorlat statisztikai áb-

rázolásának és elemzéseinek felhasználása a matematikai szemléletű gondolkodás és probléma-

kezelés alakításában. Gyakorlatszerzés a matematikai problémák kezelésében és feladatok meg-

oldásában. A gyakorlottság megalapozása a matematikai problémák és feladatok megoldásában. 

Az alapműveletek készségszintű (eszközjellegű) alkalmazása. 

Az eszköz típusú tevékenységelemek és a pontosság fejlesztése: az alapműveletek használatában 

való gyakorlottság növelése a numerikus és szöveges feladatok megoldásában, a síkban és a tér-

ben való biztonságos tájékozódás erősítésével. az egyszerű geometriai alakzatok tulajdonságainak 

ismeretével, a szimmetriák felismerésével, a térszemlélet kialakításával, a gyakorlatban végzett 

becslések, mérések összehasonlításával. gyakorlottság a matematikai problémák felismerésében 

és kezelésében (logikus gondolkodás). 

 

A továbbhaladás feltételei 4. évfolyam végére: 

- Képes megfigyeléseit, tapasztalatait a matematika nyelvén megfogalmazni és a matematika ta-

nult (ismert) kommunikációs jeleivel jelölni. 

- Képes a tízes, százas, ezres számszomszédok megkülönböztetésére. Tud szóban és írásban szá-

molni a tízezres számkörben. 

- Gyakorlott a becslés, ellenőrzés önálló, eszközként történő használatában. 

- Képes a műveleti sorrend megfelelő alkalmazására a feladatok megoldásakor. Gyakorlott a négy 

alapművelet használatában. 

- Tudja készségszinten alkalmazni ezt a tevékenységet a numerikus és a szöveges feladatok meg-

oldásánál és a számítások ellenőrzésénél. Biztosan kezeli önállóan negatív és a törtszámokat. 

- Gyakorlott az eltérő erősségű szöveges feladatok megoldásában. Képes önállóan alkalmazni a 

megoldási algoritmust. 

- Képes önállóan növekvő és csökkenő számtani és mértani sorozatokat felismerni, folytatni és 

alkotni. 

- Képes különböző transzformációkra (eltolás, tükrözés, forgatás). 

- Képes önállóan a téglatest és a kocka tulajdonságainak vizsgálatára. 

- Tudja készségszinten átváltani és használni a tanult mértékegységeket. 

- Felismeri az összefüggéseket az adatok, elemek között és képes azokat táblázatba rendezni. 

-  Képes önállóan adatelemzésre a számtani átlag hasznosításával. 
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ETIKA 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 1. 2. 3. 4. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 

Éves 36 36 36 36 36 18 36 18 
 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gon-

dolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése. 

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környe-

zetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a felnőtt tanulónak, amelyben eddigi sze-

mélyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. 

A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is. 

A tantárgy fő célja a felnőtt tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése 

és támogatása a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját értékrendjének 

tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az ezekből következő kér-

dések felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait is megértő gondolkodást 

fejleszti. 

Az etika tantárgy felkészíti vagy támogatja a felnőtt tanulót az egyéni életvezetésének és társas 

környezetének erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és 

fejleszti. Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, 

a meggyőződés, a társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabad-

ság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. 

 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti 

 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív ta-

nulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak 

felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése 

iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását. 

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 

gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspon-

tok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas konflik-

tusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák 

szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. 

A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok fel-

ismerése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk 

kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fej-

lesztési lehetőséget rejt magában. A digitális kompetenciák fejlesztése ebben a programban a 

3-4. évfolyamon kezdődik, ennek ellenére célszerű figyelembe venni a felnőtt tanulók előzetes 

kompetenciáit. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 

önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 

kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törek-

vést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok 

szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshoza-

tali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

A tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készí-

tésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesz-

tése drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, 

vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyek-

ben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

 

1. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti Levelező 

1. évfolyam:   

1.  Éntudat - Önismeret 6 6 

2.  Család- Helyem a családban 6 6 

3. Helyem az osztály közösségében 6 6 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet 

Helyem a társadalomban 

6 6 

5.  A természet rendjének megőrzése a fenntartható-

ság érdekében 

6 6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 6 

Összes óraszám: 36 36 

 

TÉMAKÖR: Éntudat - Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját 

viselkedésének jellemző elemeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; 

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Önismeret 

 Saját jellemzők 

 Saját környezet bemutatása 

– Érzelmek megismerése 

 Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása 

 Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése 

 A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

– Fejlődés 

 A változások felismerése 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

281 

 

281 

 A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalá-

lása  

 Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

 Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

FOGALMAK 

én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, vé-

dettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás 

 

TÉMAKÖR: Család - Helyem a családban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 

- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást 

- átéli a különböző családi események fontosságát 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, 

iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában; felismeri 

- az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez segítségért for-

dulhat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása 

a fiziológiai állapotokra 

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz megkülön-

böztetése) 

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

 Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

 Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

 Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése  

 A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 

rokonok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek 

felismerése  

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 

 

FOGALMAK 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisz-

telet 
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TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos (és ha az előisme-

retei ezt lehetővé teszik), digitális környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó 

módon fejezi ki; 

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az 

együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kap-

csolatokat kezdeményezzen; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése 

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés ki-

fejezése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő ver-

bális és non-verbális elemek felismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek 

felismerése 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 

– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a 

megbocsátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció 

tanulása 

FOGALMAK 

figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiisme-

ret 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, 

valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékeny-

séggel reagál ezekre; 
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– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti érté-

ket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok jelentősé-

gét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit; 

– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, vé-

leményt alakít ki ezekről;  

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul ezek-

hez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A lakóhely jellemzői 

 Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalma-

zása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek megis-

merése 

 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, 

szokások) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  

– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben  

 A szabályszegés következményeinek felismerése 

FOGALMAK 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszke-

ség 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megol-

dási javaslatot tesz környezetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 

növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és megfogal-

mazza, miért szükséges az élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehe-

tők a környezetvédelmi szempontok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A természet védelme 

 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására 

 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése 
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 A természetvédelem fontosságának a felismerése 

 Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 

 Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése 

– Környezetvédelem 

 A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben 

 A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 

 A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása  

 A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése 

 A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása 

 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére 

FOGALMAK 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, sze-

lektív gyűjtés, környezetvédelem.  

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyomá-

nyozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális 

szokást 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kap-

csolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetek-

ben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 

 A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyará-

zat, kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források) 

 Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás, gond-

viselés, megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma) 

– Vallás, hit 

 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony, 

húsvét, pünkösd történetének megismerése (például Jézus születésének története 

a keresztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban) 

 A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának meg-

ismerése 

– Erkölcs 

 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan ha-

gyományozott történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a 

mindennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a 

cselekvéseik ítélhetők meg 

FOGALMAK 

vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem,  
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2. ÉVFOLYAM: 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti Levelező 

2. évfolyam:   

Éntudat - Önismeret 6 6 

Család - Helyem a családban 6 6 

Helyem az osztály közösségében 6 6 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a tár-

sadalomban 

6 6 

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 6 6 

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 6 

Összes óraszám: 36 36 

 

A 2. évfolyam témakörei megegyeznek az 1. évfolyam témaköreivel, de azok a hallgatók 

ismereteinek és érdeklődésének megfelelően mélységében bővülnek. 
 

TÉMAKÖR: Én tudat - Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 

- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapér-

zelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját 

viselkedésének jellemző elemeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;  

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Önismeret 

 Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélés formáló ereje 

 Saját szokások azonosítása 

– Érzelmek megismerése 

 Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően  

 Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása 

 A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

– Fejlődés 

 A változások felismerése 

 A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalá-

lása 

 Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

 Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

 Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása 

FOGALMAK 

én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, vé-

dettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás 

TÉMAKÖR: Család - Helyem a családban 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 

- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást 

- átéli a különböző családi események fontosságát 

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészülete-

inek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik 

ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, 

iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez se-

gítségért fordulhat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása 

a fiziológiai állapotokra 

 Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz megkülön-

böztetése) 

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

 Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

 A családtagok közös tevékenységeinek megismerése 

 Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

 Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése 

 A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 

rokonok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek 

felismerése 

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 

FOGALMAK 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisz-

telet 

 

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségébe 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos (és ha az előisme-

retei ezt lehetővé teszik), digitális környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó 

módon fejezi ki;  

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az 

együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kapcso-

latokat kezdeményezzen; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése  

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés ki-

fejezése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő ver-

bális és non-verbális elemek felismerése 

 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek felis-

merése 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 

 

– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a 

megbocsátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció 

tanulása 

FOGALMAK 

figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiisme-

ret 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, 

valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékeny-

séggel reagál ezekre; 
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– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti érté-

ket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok jelentősé-

gét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit; 

– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, vé-

leményt alakít ki ezekről; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul ezek-

hez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A lakóhely jellemzői 

 Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalma-

zása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek megis-

merése 

 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, 

szokások) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában 

 

– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben 

 A szabályszegés következményeinek felismerése 

 

FOGALMAK 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszke-

ség 
 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megol-

dási javaslatot tesz környezetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 

növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és megfogal-

mazza, miért szükséges az élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehe-

tők a környezetvédelmi szempontok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A természet védelme 

 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására 
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 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése 

 A természetvédelem fontosságának a felismerése 

 Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 

 Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése 

– Környezetvédelem 

 A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben 

 A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 

 A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása  

 A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése 

 A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása 

 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére 

FOGALMAK 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, sze-

lektív gyűjtés, környezetvédelem. 
 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyomá-

nyozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális 

szokást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kap-

csolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetek-

ben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 

 A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyará-

zat, kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források) 

 Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás, gond-

viselés, megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma) 

– Vallás, hit 

 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony, 

húsvét, pünkösd történetének megismerése (például Jézus születésének története 

a keresztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban) 

 A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának meg-

ismerése 

– Erkölcs 

 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan ha-

gyományozott történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a 

mindennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 
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 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a 

cselekvéseik ítélhetők meg 

FOGALMAK 

vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem, 

jó és rossz. 

 

3. ÉVFOLYAM 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

3. évfolyam   

1.  Éntudat - Önismeret 6 3 

2.  Család - Helyem a családban 6 3 

3.  Helyem az osztály közösségében 4 2 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - 

Helyem a társadalomban 

8 4 

5. A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 

érdekében 

6 3 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 3 

Összes óraszám: 36 18 

 

A 3. évfolyam témakörei megegyeznek az 1.-2. évfolyam témaköreivel, de azok a hallgatók 

ismereteinek és érdeklődésének megfelelően mélységében bővülnek. 

 

TÉMAKÖR: Éntudat - Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és 

teljesíthető rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesz-

tése céljából. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az 

alapérzelmeken kívül is felismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait; 

– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja 

saját viselkedésének jellemző elemeit; 

– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépése-

ket; 

– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Önismeret: 

 Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az önészlelés és a 

környezettől érkező jelzések értelmezése 

 Annak felismerése, hogy minden embernek vannak erősségei és fejleszthető területei 

 Saját fejlődési folyamatok észlelése, jellemzése 

 Önfegyelem gyakorlása 

– Érzelmek kezelése 

 Az alapérzelmeken túlmutató kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek 

felismerése, az ezekre adott társadalmilag elfogadható reakciók gyakorlása   
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 Az önuralom fejlesztése, és cselekvési készletének megismerése 

 Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai és egyén specifikus érzelemszabályozási 

stratégiák kialakítása. 

Célok és tervek: 

 Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülönítése 

 Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében: cselekvéses feladatok, tervszerű lé-

pések meghatározása, a haladás ellenőrzése és értékelése 

 Önmotiváló és önjutalmazási stratégiák megismerése, a kitűzött cél és a valósan elért 

eredmény összehasonlítása 

– Siker és kudarc értelmezése 

 A kitartás és a pozitív viszonyulás megtartása kudarc esetén is, annak felismerése, 

hogy a kudarcból levont következtetések is az egyén fejlődését szolgálják  

 Reális és irreális célok felismerése, a vágyak és célok összefüggéseinek feltárása 

 Személyes példaképek kiválasztása 

FOGALMAK 

tulajdonság, érzelem, önuralom, vágy, terv, siker, eredmény, meggyőződés, példakép 

 

TÉMAKÖR: Család - Helyem a családban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait 

– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében; 

– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek, gon-

dolatok és tettek kezeléséhez; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő 

bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat; 

– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, egy családtag elvesz-

tése, iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törek-

szik az ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

– megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törek-

szik ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz; 

– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egészség-biztonság: 

 A testi és lelki egészség jellemzőinek megismerése, az egészségmegőrzés főbb 

lehetőségeinek feltárása 

 Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, jó és rossz stressz megkü-

lönböztetése, a stressz- és indulatkezelés tudatos alkalmazása az azt megkívánó 

helyzetekben 

 A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető segítő személyek és szerve-

zetek azonosítása 

 A kiközösítés azonosítása, elhárításának és megelőzésének lehetőségei 

 Annak megértése, hogy mindenkinek joga van a biztonsághoz és az emberi mél-

tósághoz 
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Családok: 

 Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generációk életével 

 Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek megtartása 

 Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás jeleinek felismerése 

 Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és megtartásában 

Családi élet: 

 Saját szerepvállalás azonosítása a család mindennapjaiban 

 A gyermekek és felnőttek feladatai 

 Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmények elfogadása 

 A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése 

 Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak gyakorlása 

 A családtagok egymásrautaltsága, közös feladatok azonosítása, a részvállalás 

szükségszerűségének felismerése 

FOGALMAK 

együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, feladatmegosztás, joga van 

 

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában 

– megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat hagyományos és digitális kör-

nyezetben egyaránt; saját érdekeit és véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki; 

– felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket és saját szerepét az 

együttműködésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és 

érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelme-

zésére; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló 

kapcsolatokat kezdeményezzen; 

– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából 

vizsgálja és értelmezi; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Kommunikáció 

 A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpontjának megismerése, a megér-

tésre törekvés eszközeinek használata 

 Az indulatszabályozás, a türelem, a másik fél érzelmeinek és véleményének tisz-

teletben tartása 

 A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés felismerése, tisztázó kérdé-

sek megfogalmazása 

 Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az értő figyelem és az én-közlés 

 Verbális és non-verbális jelzések közötti ellentmondás felismerése 

 Az érvelés szabályainak megismerése 

– Kortárs kapcsolatok 
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 Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása 

 A barátság kialakulásához szükséges személyes preferenciák azonosítása, a visz-

szautasítás feldolgozása 

 Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei 

 A társak megismerésének módjai 

 Saját kapcsolatok véleményezése, a kapcsolatok jobbításának lehetőségei 

– Jogok, szabályok 

 A gyermekek joggyakorlásában részt vevő felnőttek, az alapjogok elérésének kü-

lönböző módjai 

 Megérti, hogy a tanulás jog és kötelesség 

FOGALMAK 

megértés, ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és kötelesség 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó 

jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzé-

kenységgel reagál ezekre. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti érté-

keket, ezekről képes ismereteket rendszerezni, 

– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, ismer közülük néhányat; 

– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon élő nemze-

tiségekről, népcsoportokról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról; 

– különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapszabá-

lyok jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki szükségleteket; 

– tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és iskolán kívüli következménye-

iről, a gyermekek és felnőttek ezzel kapcsolatos kötelességeiről; 

– mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véleményt 

alakít ki ezekről. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Teremtett értékek 

 A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, művészeti értékei és történelmi 

helyei 

 Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezetben 

 Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival 

 A tárgyak és technológiák szerepe az életmódban 

 Az újítás és a kreativitás, mint a teremtett értékek megőrzésének, fejlesztésének 

alapja 

– Közösség 

 A társas szabályok értelme, célja, értelmezése  

 Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák alkalmazása  

 A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek feltárása  
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 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése 

 Az ünneplés közösségformáló ereje 

 A másokért és a közösségért végzett tevékenységek formái 

 A nehéz helyzetben lévők közös segítése 

– Jog és biztonság 

 A tárgyi és szellemi tulajdon és az ahhoz való jog fogalmai  

 A személyiségi jogok érvényesülése és sérelme a virtuális és valós térben 

 A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai 

FOGALMAK 

hagyomány, tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, történelmi érték, szabályalkotás, 

együttműködés, befogadás, felelősségvállalás 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megol-

dási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére. 

– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt 

gyűjteni fizikai és digitális környezetben is; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehe-

tők a környezetvédelmi szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre. 

– FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Környezetszennyezés 

 A környezetszennyezés jelensége, fő területei, hatása a Föld, az élőlények, köztük 

az ember életére 

 Az élet védelmének és a felelősségvállalás etikai elvének megismerése 

 A környezetszennyezés és a fajok pusztulása közötti összefüggés felismerése 

– Környezetvédelem 

 A környezetvédelem főbb szempontjai 

 A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figyelembevétele a saját döntések 

és választások során 

 Pazarlás és annak mérséklése, felesleges tárgyak és a mértékletes fogyasztási szo-

kások 

 A hulladék és a szemét fogalma, a hulladék-újrahasznosítás 

 Cselekvési minták és újítások megismerése a környezet megújítása, szépítése, él-

hetőbbé tétele érdekében 

 Személyes és közös lista készítése a megőrzendő kulturális és természeti értékek-

ről 

FOGALMAK 

környezetszennyezés, környezettudatosság, újrahasznosítás, fejlődés, mértékletesség, környe-

zetvédelem, teremtett rend, természeti érték 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
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– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más 

kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét 

példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen vi-

szonyulásokkal kapcsolatban; 

– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális ese-

ményeket és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó 

történeteteket; 

– megismer az egyes egyházi ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka, 

pészah) kapcsolódó tartalmakat, jelképeket, szokásokat, néphagyományokat  

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kérdések a világról 

 A környező világ megismerésének lehetőségei 

 A hitbeli, és az erkölcsi tartalmú ítéletek értelmezése 

 A lelkiismeret működésének jelei, erkölcsi értékek a mindennapokban: a tisztelet, a becsü-

letesség, a mértéktartás, a felelősség, az akaraterő, az önbecsülés erényei 

 

Vallás 

 A zsidó-keresztény kultúrkör teremtéstörténete, és világképe 

 Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó vallási szokások, esemé-

nyek: a karácsonyi, a húsvéti és pünkösdi ünnepkör (például halál, az élet és az 

újjászületés értelmezése a keresztény vallásokban, ünnepek a zsidó vallásban) 

 Személyes meggyőződés és hit jelentése 

 Az azonos hittel rendelkezők közössége 

 

Értékek a vallási történetekben 

 A hit, a vallás által közvetített alapvető emberi értékek értelmezése (önzetlenség, 

igazságosság, megbocsátás, jótékonykodás), az életünket vezérlő aranyszabályok, 

példázatok megismerése (a tékozló fiú története, a magvető példázata, a talentu-

mokról szóló példabeszéd) 

 A vallási történetekben gyökerező erkölcsi értékek és tanítás megfogalmazása 

 

FOGALMAK 

érték, önzetlenség, mértékletesség, igazságosság, megbocsátás, lelkiismeret, világkép, Isten, 

élet, halál 
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4. ÉVFOLYAM 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

4. évfolyam   

1.  Éntudat - Önismeret 6 3 

2.  Család - Helyem a családban 6 3 

3.  Helyem az osztály közösségében 4 2 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - 

Helyem a társadalomban 

8 4 

5. A természet rendjének megőrzése a fenntartható-

ság érdekében 

6 3 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 3 

Összes óraszám: 36 18 

A 4. évfolyam témakörei megegyeznek az 1-3. évfolyam témaköreivel, de azok a hallgatók 

ismereteinek és érdeklődésének megfelelően mélységében bővülnek. 

 

TÉMAKÖR: Éntudat - Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és 

teljesíthető rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesz-

tése céljából. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az 

alapérzelmeken kívül is felismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait; 

– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja 

saját viselkedésének jellemző elemeit;  

– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépése-

ket; 

– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Önismeret 

 Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az önészlelés és a 

környezettől érkező jelzések értelmezése 

 Annak felismerése, hogy minden embernek vannak erősségei és fejleszthető területei 

 Saját fejlődési folyamatok észlelése, jellemzése 

 Önfegyelem gyakorlása 

– Érzelmek kezelése 

 Az alapérzelmeken túlmutató kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek 

felismerése, az ezekre adott társadalmilag elfogadható reakciók gyakorlása 

 Az önuralom fejlesztése, és cselekvési készletének megismerése 

 Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai és egyén specifikus érzelemszabályozási 

stratégiák kialakítása. 

Célok és tervek 

 Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülönítése 
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 Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében: cselekvéses feladatok, tervszerű lé-

pések meghatározása, a haladás ellenőrzése és értékelése 

 Önmotiváló és önjutalmazási stratégiák megismerése, a kitűzött cél és a valósan elért 

eredmény összehasonlítása 

– Siker és kudarc értelmezése 

 A kitartás és a pozitív viszonyulás megtartása kudarc esetén is, annak felismerése, 

hogy a kudarcból levont következtetések is az egyén fejlődését szolgálják 

 Reális és irreális célok felismerése, a vágyak és célok összefüggéseinek feltárása 

 Személyes példaképek kiválasztása 

FOGALMAK 

tulajdonság, érzelem, önuralom, vágy, terv, siker, eredmény, meggyőződés, példakép 

 

TÉMAKÖR: Család - Helyem a családban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait 

– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében; 

– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek, gon-

dolatok és tettek kezeléséhez; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő 

bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat; 

– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, egy családtag elvesz-

tése, iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait 

– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törek-

szik az ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

– megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törek-

szik ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz; 

– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egészség-biztonság 

 A testi és lelki egészség jellemzőinek megismerése, az egészségmegőrzés főbb 

lehetőségeinek feltárása 

 Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, jó és rossz stressz megkü-

lönböztetése, a stressz- és indulatkezelés tudatos alkalmazása az azt megkívánó 

helyzetekben 

 A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető segítő személyek és szerve-

zetek azonosítása 

 A kiközösítés azonosítása, elhárításának és megelőzésének lehetőségei 

 Annak megértése, hogy mindenkinek joga van a biztonsághoz és az emberi mél-

tósághoz 

– Családok 

 Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generációk életével 

 Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek megtartása 

 Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás jeleinek felismerése 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

298 

 

298 

 Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és megtartásában 

– Családi élet 

 Saját szerepvállalás azonosítása a család mindennapjaiban 

 A gyermekek és felnőttek feladatai 

 Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmények elfogadása 

 A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése 

 Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak gyakorlása  

 A családtagok egymásrautaltsága, közös feladatok azonosítása, a részvállalás 

szükségszerűségének felismerése 

FOGALMAK 

együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, feladatmegosztás, joga van 

 

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában 

– megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat hagyományos és digitális kör-

nyezetben egyaránt; saját érdekeit és véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki; 

– felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket és saját szerepét az 

együttműködésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és 

érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelme-

zésére; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló 

kapcsolatokat kezdeményezzen; 

– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából 

vizsgálja és értelmezi; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kommunikáció 

 A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpontjának megismerése, a megér-

tésre törekvés eszközeinek használata 

 Az indulatszabályozás, a türelem, a másik fél érzelmeinek és véleményének tisz-

teletben tartása 

 A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés felismerése, tisztázó kérdé-

sek megfogalmazása 

 Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az értő figyelem és az én-közlés  

 Verbális és non-verbális jelzések közötti ellentmondás felismerése 

 Az érvelés szabályainak megismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása 

 A barátság kialakulásához szükséges személyes preferenciák azonosítása, a visz-

szautasítás feldolgozása 

 Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei 

 A társak megismerésének módjai 
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 Saját kapcsolatok véleményezése, a kapcsolatok jobbításának lehetőségei 

– Jogok, szabályok 

 A gyermekek joggyakorlásában részt vevő felnőttek, az alapjogok elérésének kü-

lönböző módjai 

 Megérti, hogy a tanulás jog és kötelesség 

FOGALMAK 

megértés, ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és kötelesség 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó 

jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzé-

kenységgel reagál ezekre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti érté-

keket, ezekről képes ismereteket rendszerezni, 

– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, ismer közülük néhányat; 

– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon élő nemze-

tiségekről, népcsoportokról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról; 

– különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapszabá-

lyok jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki szükségleteket; 

– tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és iskolán kívüli következménye-

iről, a gyermekek és felnőttek ezzel kapcsolatos kötelességeiről; 

– mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véleményt 

alakít ki ezekről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Teremtett értékek 

 A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, művészeti értékei és történelmi 

helyei 

 Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezetben 

 Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival 

 A tárgyak és technológiák szerepe az életmódban 

 Az újítás és a kreativitás, mint a teremtett értékek megőrzésének, fejlesztésének 

alapja 

– Közösség 

 A társas szabályok értelme, célja, értelmezése  

 Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák alkalmazása 

 A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek feltárása 

 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése 

 Az ünneplés közösségformáló ereje 

 A másokért és a közösségért végzett tevékenységek formái 

 A nehéz helyzetben lévők közös segítése 

– Jog és biztonság 

 A tárgyi és szellemi tulajdon és az ahhoz való jog fogalmai  

 A személyiségi jogok érvényesülése és sérelme a virtuális és valós térben 
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 A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai 

FOGALMAK 

hagyomány, tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, történelmi érték, szabályalkotás, 

együttműködés, befogadás, felelősségvállalás 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megol-

dási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére. 

– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt gyűj-

teni fizikai és digitális környezetben is; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a 

környezetvédelmi szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre. 

– FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Környezetszennyezés 

 A környezetszennyezés jelensége, fő területei, hatása a Föld, az élőlények, köztük az em-

ber életére 

 Az élet védelmének és a felelősségvállalás etikai elvének megismerése 

 A környezetszennyezés és a fajok pusztulása közötti összefüggés felismerése 

– Környezetvédelem 

 A környezetvédelem főbb szempontjai 

 A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figyelembevétele a saját döntések és vá-

lasztások során 

 Pazarlás és annak mérséklése, felesleges tárgyak és a mértékletes fogyasztási szokások 

 A hulladék és a szemét fogalma, a hulladék-újrahasznosítás 

 Cselekvési minták és újítások megismerése a környezet megújítása, szépítése, élhetőbbé 

tétele érdekében 

 Személyes és közös lista készítése a megőrzendő kulturális és természeti értékekről 

 

FOGALMAK 

környezetszennyezés, környezettudatosság, újrahasznosítás, fejlődés, mértékletesség, környe-

zetvédelem, teremtett rend, természeti érték 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más 

kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét 

példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen vi-

szonyulásokkal kapcsolatban; 
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– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális ese-

ményeket és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó 

történeteteket; 

– megismer az egyes egyházi ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka, 

pészah) kapcsolódó tartalmakat, jelképeket, szokásokat, néphagyományokat 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kérdések a világról 

 A környező világ megismerésének lehetőségei 

 A hitbeli, és az erkölcsi tartalmú ítéletek értelmezése 

 A lelkiismeret működésének jelei, erkölcsi értékek a mindennapokban: a tisztelet, 

a becsületesség, a mértéktartás, a felelősség, az akaraterő, az önbecsülés erényei 

- Vallás 

 A zsidó-keresztény kultúrkör teremtéstörténete, és világképe 

 Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó vallási szokások, esemé-

nyek: a karácsonyi, a húsvéti és pünkösdi ünnepkör (például halál, az élet és az 

újjászületés értelmezése a keresztény vallásokban, ünnepek a zsidó vallásban) 

 Személyes meggyőződés és hit jelentése 

 Az azonos hittel rendelkezők közössége 

– Értékek a vallási történetekben 

 A hit, a vallás által közvetített alapvető emberi értékek értelmezése (önzetlenség, 

igazságosság, megbocsátás, jótékonykodás), az életünket vezérlő aranyszabályok, 

példázatok megismerése (a tékozló fiú története, a magvető példázata, a talentu-

mokról szóló példabeszéd) 

 A vallási történetekben gyökerező erkölcsi értékek és tanítás megfogalmazása 

 

FOGALMAK 

érték, önzetlenség, mértékletesség, igazságosság, megbocsátás, lelkiismeret, világkép, Isten, 

élet, halál 
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IDEGEN NYELV 

(ANGOL ÉS NÉMET NYELV) 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

Munkarendek Évfolyam/óraszámok 

 4. 

 Esti Levelező 

Heti 2 1 

Éves 72 36 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Cél, hogy a tanulók megismerjék az adott idegen nyelv hangzásvilágát, országának földrajzi elhe-

lyezkedését, ünnepeit, kultúráját, szokásait, és megbarátkozzanak vele. A hangsúly a szóbeliségen 

és az életkornak illetve nyelvi szintnek megfelelő kommunikáció megvalósulásán és a nyelvi mo-

tiváció kialakításán van. Ennek érdekében elengedhetetlen a segítő, bíztató tanári magatartás, va-

lamint a jó hangulatú, motiváló környezet kialakítása. A felnőtt tanulók többsége tudja, hogy ide-

gen nyelv ismerete elengedhetetlen a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, a mindennapi élet-

helyzetekben való eligazodáshoz. A körülöttük lévő világ, a technikai vívmányok használata spon-

tán idegen nyelv értővé tették őket, ha korlátozott módon is. Viszont az életkorukból adódik az is, 

hogy vélhetően családi körülményeiknek és/vagy korábbi iskolai kudarcaiknak köszönhetően nem 

csak tananyagismeretük hiányos, hanem többen küzdhetnek az analfabetizmus valamely szintjével 

is. Mivel nem csak nehéz, de nem is nagyon ajánlott idegen nyelvet úgy tanítani, hogy a diáknak 

még az anyanyelvével is komoly, alapvető gondjai vannak, ezért az első időkben különös hang-

súlyt kell fektetni arra, hogy ne annyira az új nyelv tanításán, mint inkább annak megismerésén 

legyen a hangsúly, ezért a tanítás nem elvárás-központú, hanem tevékenység- és élményalapú. Elő-

térbe kerülnek a hallható és látható anyagok, az érdekes és változatos autentikus egyszerű leírások, 

videók, mindennapos egyszerű szituációk, dalok, kisfilmek, melyek lehetőleg vagy a tanulók ér-

deklődési köreit, vagy az adott nyelv kultúráját, embereit, földrajzát, történelmét mutatják be. 

A 4. évfolyam végére elvárt, hogy a tanulók megismerkedjenek az idegen nyelvvel, annak 

hangzásával, magával a nyelvtanulással és az önálló nyelvtanulás alapjaival. 
 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

1-4. évfolyam Esti tagozat Levelező tagozat 

1. Előzetes tudás felmérése, annak kiértékelése 3 2 

2.  Fejlesztési feladatok megvalósítása   

a.  Beszédértés   

b. Szóbeli interakció   

c. Összefüggő beszéd 60 30 

d. Olvasott szöveg értése   

e. Íráskészség   

3.  A tanuló teljesítményének mérése, értékelése 2 1 

4. Szabadon felhasználható órakeret 7 3 

Összes óraszám: 72 36 
 

Tematikai egység Az előzetes tudás felmérése, annak kiértékelése: 

 Mivel egy csoportban meglehetősen különböző tudású tanulók gyűlhet-

nek össze, fontos, hogy a tanár komolyan vegye ezt az egységet. Főleg 

beszélgetések és egyszerű hallott szövegek értelmezésével felmérhető a 

tanulók előzetes tudása. Ezen információk segítségével a tanár kialakítja 

a szükséges későbbi differenciált oktatási tervet. 
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Tematikai egység Beszédértés 

A tantárgyhoz kap-

csolódó fejlesztési 

területek 

Az idegen nyelv hangjainak, hangzásvilágának, beszéddallamának 

megismerése, az ezzel való megbarátkozás. 

Az adott idegen nyelv hangzás utáni megkülönböztetése más nyelvek-

től. Többször gyakorolt egyszerű, ismerős elemek felismerése, kihal-

lása a szövegből. Kiszűri a lényeget az ismert nyelvi elemeket tartal-

mazó rövid, egyszerű szövegből. 

A szóban elhangzó nyelvórai szituációk értelmezése. 

Ajánlott szövegfaj-

ták, források 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs fil-

mek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid pár-

beszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

területek 

Törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információ-

szerzésre. 

Tanári segítséggel elsajátítja a célnyelvi normához közelítő kiejtést. 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel és nonverbá-

lis elemekkel támogatva. 

Érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt nyelvi fordulat segítségével 

kifejezi. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egy-

szerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre. 

Rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése. 

Alapvető nyelvi elemek visszaadása. 

Ajánlott szövegfaj-

ták, források 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cse-

lekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, né-

hány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

területek 

Megismételje az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat. 

Lebetűzi a nevét, egyszerűbb szavakat. 

Elmondja magáról a legalapvetőbb információkat. 

Visszaadjon, egyszerű dalokat, verseket. 

Ez a fejlesztési egység ezen az évfolyamon alapvetően nem hangsúlyos. 

Ajánlott szövegfaj-

ták, források 

Versek, rövid történetek, dalszövegek, egyszerű bemutatkozások. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

területek 

Felismeri és megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi betű- és jel-

készlet közti különbséget. Megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás él-

ményét. Csendes olvasással feldolgozva megért ismert szavakat tartal-

mazó, legfeljebb pár mondatból álló szöveget (pl. képeslap, sms). 

A tanuló felismeri és megérti az egyszerű szövegekben- hirdetés, fel-

irat, dalszöveg, - az ismert neveket, szavakat. 
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Az egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése. Érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

Ajánlott szövegfaj-

ták, források 

Plakátok, egyszerű katalógusok, képeslapok, feliratok, sms, blogok, 

közösségi média 
 

Tematikai egység Íráskészség 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

területek 

Az adott nyelv ABC-jének megismerése, illetve az idegen- és anya-

nyelve betűkészlete közötti különbségek felismerése. 

Szavak, szószerkezetek; egyszerű, rövid mondatok, esetleg szövegek 

lemásolása, leírása. Mivel ez a fejlesztési egység ezen az évfolyamon 

egyáltalán nem hangsúlyos, ezért nem ajánlott az írott szövegalkotásra 

való részletesebb kitérés. 

Ajánlott szövegfaj-

ták, források 

Plakátok, képeslapok, sms-ek. 

 

Tematikai egység A tanuló teljesítményének mérése, értékelése 

 Mivel ebben az első évben az elsődleges cél az idegen nyelvvel és annak 

kulturális környezetével való ismerkedés, ezért a kimeneti mérés inkább a 

motivációt, az idegen nyelvvel való megismerkedést, mintsem valós ered-

ményeket néz.  
 

A fejlesztési követelmények ezen az évfolyamon tantárgyilag és tematikai egységileg nem meg-

foghatóak, hiszen lényeg a kellő motiváció, az óra pozitív légkörének megteremtése, a tanár 

pozitív visszajelzései és ezek által az idegen nyelvvel való megismerkedés, illetve a későbbi 

tanulókedv, a nyelvi kompetenciák és a tanulási stratégiák megalapozása. 

 

 Órakeret 

Fejlesztési feladatok (területek) témakörei Esti Levelező 

Család, barátok 

Én és a családom. Emberek bemutatásának megértése. 

10 5 

Otthon 

Otthon, lakhely bemutatása. Közvetlen környezeti szituációk. 

10 5 

Szabadidő, hobbi 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés, szórakozás. 

10 5 

Sport 

Alapsportágak; sportversenyek, sportközvetítések. 

10 5 

Utazás, pihenés 

Egy nyaralás/utazás szófordulatainak megismerése. Személyes él-

ményekhez kapcsolódó szövegek. 

10 5 

Az adott idegen nyelv országa, kultúrája. 10 5 

Összesen: 60 30 
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

Munkarendek Évfolyam/óraszámok 

 4. 

 Esti Levelező 

Heti 0,5 0,5 

Éves 18 18 

 

A technika és tervezés tantárgy cél és feladatrendszere 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján tör-

ténő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív 

tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák 

felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a probléma-

megoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetencia-

fejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 

tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 

hozzájárulnak a régi korok esetleg tájegységenként eltérő elnevezéseinek megismeréséhez és 

elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelv-

használat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A felnőtt tanuló a másokkal közösen végzett 

csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett 

együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói 

szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A ta-

nulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a mun-

kára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének fej-

lesztése/erősítése, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 

hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 

ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült 

produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 

pozitív megerősítés. 

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak kereté-

ben elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 

megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet 

és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanuló centrikus. A megsze-

rezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben hasz-

nálható és hasznos készségek kialakítását. 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

Anyagok a környezetünkben 6 6 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 6 6 

Közlekedés 6 6 

Összes óraszám: 18 18 
 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket szín, alak, átlát-

szóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 
FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

 Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 

 Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 

 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

 Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során 

 Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 

 Kézügyesség fejlesztése 

 Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

 Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

FOGALMAK 

természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, mű-

anyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  

 Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 

 Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő formájú és méretű ter-

mések válogatása, becslés, tervezés 

 Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 

 Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése 

 Magkép készítése 

 Kavicsfestés 

 Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal 
 

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

EREDMÉNYEK 

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

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan 

értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 
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 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, ja-

víthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési, probléma megoldási ké-

pességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 

ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik, elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 
FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

 Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

 A kreativitás erősítése 

 Együttműködés és véleményformálás támogatása 

 Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

 Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

 Önálló ismeretszerzés támogatása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Képlékeny anyagok tulajdonságai 

 Tárgykészítés képlékeny anyagból 

 A papír tulajdonságainak csoportosítása 

 Papírmunkák: 

 hajtogatás, gyűrés, sodrás 

 tépés, nyírás 

 díszítés 

 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 

 Famunkák: 

 darabolás 

 csiszolás 

 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 

 Fonalmunkák: 

 hurkolás; fonás; csomózás 

FOGALMAK 

természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becs-

lés, mérés, sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat érzékszervekkel 
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 Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, 

nyújtás, mintázás 

 Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése agyagból 

 Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  

 Hagyományos mesterségek megismerése 

 Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 

 Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, papírgömböcskékből őszi 

fa, őszi kép készítése 

 Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás nyírással, ragasztással 

 Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 

 Origami jelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 

 Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, sablon használatával 

bábok, társasjáték, puzzle, kreatív játékok készítése 

 Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa tulajdonságainak megfigyelése 

 A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 

 A hurkapálca töréspróbája 

 Marokkó készítése 

 Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 

 Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár készítése 

 Mesterségek, műhelyek megismerése 

 Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. Hogyan készül? 

Mire használják?  

 Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármas fonás, körmön fonás, nemezelés, 

pompon készítés. 
 

Témakör: Közlekedés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályo-

kat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik, elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési, probléma megoldási ké-

pességgel. 
FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

 Saját felelősség felismerése a közlekedésben; Szabálykövető magatartás kialakítása; Bal-

esetmentes közlekedés támogatása; Együttműködő és együttérző-képesség fejlesztése; Eti-

kus magatartás értelmezése és kialakítása; A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfonto-

sabb szabályainak megismerése; A kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése; 

A közlekedési szabályok és a járműhasználat gyakorlása szimulációs és valós közlekedési 

helyzetekben 

FOGALMAK 

gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közleke-

dés, biztonságos járműhasználat 

TEVÉKENYSÉGEK 

Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: gyalogos és kerékpáros köz-

lekedés, úttesten való átkelés szabályai, közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, közlekedési 

szituációs játék; Jelzések, táblák megfigyelése; Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és 

elemzése; Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák megismerése; Tömegközle-

kedési eszközök megismerése; Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 
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OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 1 . 2. 3. 4. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Éves 36 36 36 36 36 36 36 18 

 

A tanításának célja, feladata 

A tananyag elvégzése lehetővé teszi azt, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális 

(az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a 

tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az 

idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A középpontban a hangsúly azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésre irányul, amely erősíthe-

tik e tanulók beilleszkedését az iskolai közösségekbe. A cél ezért alapvetően az, hogy az osz-

tályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert ennek a kialakulása /kialakítása 

nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedve-

zőtlen attitűdjei megváltozzanak. 

A Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A felnőtt tanuló különféle jellegű tudástartalmakkal és különböző 

típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle mód-

szereket kell választania. Az információk keresése és feldolgozása, a következtetések levonása 

és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kom-

petenciákat. 

Kommunikációs kompetenciák: A felnőtt tanuló a felmerülő problémákról beszélgetéseket 

folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszkö-

zök segítségével mutatja be. 

Digitális kompetenciák: A tanulás során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes használa-

tával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és 

mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett informá-

ciók ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A felnőtt tanuló az információk feldolgozása 

során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következteté-

seket von le. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A felnőtt tanuló a mindennapi élet vizsgála-

tával, az életmód változatos formáinak, saját cselekedeteinek a megismerésével viszonyítási 

pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szer-

vezéséhez. A felnőtt tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselek-

vési tervek, lehetőségek. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, 

élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadal-

makra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 

alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanu-

lás során a felnőtt tanuló megismeri a kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő 

emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A felnőtt tanuló megismeri és érté-

keli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kuta-

tók és művészek teljesítményét.  Az életmód történeti témakörök feldolgozása révén a tanuló 

felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; 

belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi ösz-

szetartozást is erősítő tevékenység. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

1. évfolyam   

Ismerkedés az új tanulási környezettel 3 3 

Tanulás tanulása 

(tanulásmódszertan, kudarc és stressz kezelés 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

12 12 

A család szerepe az életemben (a családon belüli szerepek 

megosztása) családi gazdálkodás 

3 3 

Barátok és osztálytársak - Az érzelmek világa 3 3 

Felelős állampolgár / 

Felelősségvállalás 

3 3 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntar-

tása / Egészségvédelem 

3 3 

Természetvédelem/ 

Állatvédelem 

3 3 

Háztartási alapismeretek balesetvédelem, elsősegély   

nyújtás, KRESZ 

3 3 

Környezet, amelyben élek  

Eligazodás a mindennapokban 

3 3 

Összes óraszám: 36 36 

2. évfolyam Esti tagozat Levelező tagozat 

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz ke-

zelés. Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

  

A család szerepe az életemben - családi gazdálkodás 3 3 

Barátok és osztálytársak - Az érzelmek világa 3 3 

Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 6 6 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntar-

tása / Egészségvédelem 

6 6 

Természetvédelem / Állatvédelem 4 4 

Háztartási alapismeretek balesetvédelem, elsősegélynyúj-

tás, KRESZ 

4 4 

Környezet, amelyben élek Eligazodás a mindennapokban 4 4 

Összes óraszám: 36 36 

3. évfolyam   

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz ke-

zelés. Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

3 3 

A család szerepe az életemben (a családon belüli szerepek 

megosztása) családi gazdálkodás 

3 3 

Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 6 6 
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Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntar-

tása / Egészségvédelem 

6 6 

Természetvédelem / Állatvédelem 6 6 

Háztartási alapismeretek balesetvédelem, elsősegélynyúj-

tás, KRESZ 

6 6 

Környezet, amelyben élek Eligazodás a mindennapokban 6 6 

Összes óraszám: 36 36 

   

4. évfolyam   

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz ke-

zelés 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

6 3 

Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 6 3 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntar-

tása / Egészségvédelem 

6 3 

Természetvédelem / Állatvédelem 6 3 

Háztartási alapismeretek balesetvédelem, elsősegélynyúj-

tás, KRESZ 

6 3 

Környezet, amelyben élek Eligazodás a mindennapokban 6 3 

Összes óraszám: 36 18 

Az egyes témák tanításánál az osztályfőnök felméri a felnőtt tanulók előzetes ismereteit, vala-

mint az élet- és munkatapasztalatait. 

Ügyelni kell a felnőtt tanulók életkori sajátosságaira, élethelyzetére, munkaerő-piaci pozícióira 

(vagy annak hiányára), és ezeknek a függvényében célszerű a programot megtervezni. 

Az egymást követő évfolyamokon a témákkal ismételten találkoznak a felnőtt tanulók, így nyí-

lik lehetőség az egyes témák mélységelvű tanítására. 
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1. ÉVFOLYAM 

 

Tematikai egység/ Ismerkedés az új tanulási környezettel 

Előzetes tudás 
A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi ta-

nulói kudarcok és sikerek okainak azonosítása. 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Bemutatkozás az új osztályközösségben, 

Ismerkedés a közismereti és szakmai program tartalmi elemeivel.  

Önismeret. (Ki vagyok, én kik vagyunk, hova tartozunk?) 

Pozitív énkép kialakítása és fenntartása 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepé-

nek erősítése 

A tanulóknál az önismeret fejlesztése. 

(Legyen tisztában a saját értékeivel.) 

Az iskola szerepe és fontossága a tanuló életében. 

A sikeres tanulói előrehaladás záloga a tanuló eredményessége és haté-

konysága az iskolában. 

A tanulót rávilágítani az iskolában betöltött fontos szerepére. 

Fókuszban a tanuló teljesítményének a javítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanulók kommunikációs kompetenciájának a fejlesztése, erősítése. A tanuló képes legyen 

saját magát reális énkép birtokában bemutatni. Az osztálytársaival közösséget kialakítani. 

A tanuló legyen képes elfogadni az új tanulási környezetet. 

Legyen motivált az új tanulási környezet mellett. 

Alapvető tanulási technikák megismertetése, elfogadása és azok gyakorlása. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának felismerése. 

A tanuló rendelkezzen reális énképpel. 

Ismerje fel, hogy az iskolai végzettsége(k) nélkül nehéz lesz az előrehaladás a tanuló életében. 

Sajátítsa el azokat a kompetenciákat (szociális kompetenciák, tanulást segítő kompetenciák) 

amelyeknek a birtokában előreléphet, mind iskolai mind pedig a munkaerőpiacon. 

Ismerje fel, hogy az adott iskola) elvégzésével sikeresebb lehet az élet területén (magánélet-

ben, a munka világában stb.). 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika, kooperáció, én-

kép, motiváció 

 

Tematikai egység 

 

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz kezelés 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítés) 
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A tantárgyhoz  

(tanulási terület-

hez) kapcsolható 

fejlesztési felada-

tok 

A tanuló a tanulást egész életen át tartó (LLL) paradigmának kezelje.  

A tanulást folyamatnak tekinti, amely fejlődési lehetőségeket kínál a ta-

nulónak. 

A tanuló felismerje a tanulás fontosságát, annak kihatását saját életére. 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

 Tanulói tudásmenedzsment létrehozása. 

 A tanulási tevékenységeket folyamatként kezelje. 

 Annak megtervezése, hogy a tanuló minél eredménye-

sebb, sikeresebb és hatékonyabb legyen a tanulásban. 

A tanulást segítő tervhálózat tervezése (a tanuló tanulását támogató idő-

mérleg elkészítése). 

Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, és azoknak az elérhe-

tősége, és alkalmazása. 

Az ismeretanyagokban a lényeges és fontos elemeket vegye észre, és 

azokat építse be a tanulási módszertanába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeket. 

A tanulási tanítási folyamatban a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. 

Ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét”. 

A tanulási folyamatban a tanuló elért eredményeit értékelje. 

A tanulás során szerzett sikereket és kudarcokat reálisan mérlegelje. A gyenge eredményeket 

korrigálja, és motivált legyen a jobb eredmények elérésére. 

A tanuláshoz való motivációja erősödjön. 

A tanuló minél eredményesebb / hatékonyabb tanulási céljai eléréséhez szükséges források 

között tudjon navigálni illetve a felhasznált forrásokat felhasználja, értékeli, elemzi.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

LLL  paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, ha-

tékony tanulási technika 

 

Tematikai egység/ 

 

A család szerepe az életemben (a családon belüli szerepek megosz-

tása) családi gazdálkodás 

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, annak szerepével, fel-

adataival, felelősségeivel. 

Milyen a jó család modell? 

A tanuló legyen tisztában a klasszikus családmodell fogalmával.  

A családi hagyományokat tisztelje és azokat lehetőségeihez / személyi-

ségéhez igazítsa. 

A családi ünnepeket tisztelje, és az önálló életéhez szervesen igazítsa. 

A családi tradíciók ereje és szerepének fontossága 

A tanuló ismerje meg a családi hagyományokat. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje és tisztelje a családi hagyományokat.  

Lehetőségeihez képest gyakorolja azt, és lehetőségeihez képest adja át a saját családi legendá-

riumokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, közösségek, hagyomány, gazdaság, legalitás, manipuláció, tu-

datosság, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, 

foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség 

 

Tematikai egység Barátok és osztálytársak Az érzelmek világa 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Emberi vonások 

 A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni. (verbális és 

nem verbális kommunikáció fontossága a beszédhelyzetekben) 

 A tanuló sajátítsa el azokat a kompetenciákat, amelyekkel megfelelő 

módon tudja kódolni és átadni az érzelmeket. 

 Legyen türelmes és toleráns az osztálytársaival szemben. 

 Fogadja el a mások érzelem megnyilvánulásait, még akkor is, ha ag-

resszív viselkedési formákban jelenik meg. 

 Konfliktuskezelési technikák elsajátítása. 

 A tanuló próbálja kezelni az érzelmi kitöréseit, az indulatait. (én üze-

net te üzenet, szituációs játékokon keresztül). 

 Vegyen részt személyiségfejlesztő játékokban, ahol az önkifejező 

képessége fejlődik.(pl. bizalomra épülő játékok) 

Ismeretek/ követelmények 

A tanuló legyen tisztában az érzelmi kódüzenetekkel, ezeket metakommunikációt elemi szin-

ten ismerje és használja, és ezeket adekvát módon tudja alkalmazni. 

A tanulónál alakuljanak ki azok kompetencia területek (pl. szociális kompetencia) amelyek 

ismeretében fogékonyabb lesz a társas érintkezések különböző érzelmi skálájára. 

Másokkal történő pozitív és eredményes interakció megteremtése. 

Önérvényesítő kommunikációja fejlett, másokat meghallgatva és mások véleményét elfo-

gadva alakítja ki a saját véleményét. 

A tanuló tudja kezelni az agresszió jelenlétét. 

Ismerje fel az ok-okozati összefüggéseket. 

Vegyen aktívan részt a személyiség gazdagító játékokban. 

A tanuló legyen kommunikatív, együttérző, segítő, és toleráns másokkal szemben. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

érzelmek, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra odafigyelés, elfogadás, őszinteség 

 

Tematikai egység Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 

Előzetes tudás Az iskolai házirend betartása és annak elfogadása. 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanulónak legyen érdeke, hogy tisztes, felelős állampolgár le-

gyen. 

Ismerje meg az alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. 

Ismerje a normaszegések társadalmi jelentőségét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában az állampolgári kötelezettségeivel és a jogaival. 

Sajátítsa el az alapszintű társadalmi normákat. 

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, ci-

vil kapcsolatok, felelősségvállalás 

 

Tematikai egység 

 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntartása 

/ Egészségvédelem 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló tudja, hogy a környezetünk is meghatározza és befolyásolja 

testi és lelki egészségünket. 

Legyen igénye a környezetének tisztán tartására. A személyes higiéniá-

jának folyamatos karbantartása elsődleges prioritást kapjon. (fogászat, 

nőgyógyászat, szemészet, urológia stb.) 

Ismerje fel, fogadja el, hogy vannak kötelező előírások, amelyek betar-

tásával többet tehet a saját egészsége érdekében, és erre ösztönözze a 

közvetlen környezetében élőket is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanulónak elemi érdeke legyen, az egészséges életmód, életvitel kialakítása. 

Tudjon különbséget tenni az egészséges és a káros életvitel között. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedélybetegsé-

gek, rizikófaktor, egészséges táplálkozás, mozgás, sport, rendellenessé-

gek 

 

Tematikai egység Természetvédelem / Állatvédelem 

Előzetes tudás 
A tanulónak vannak fogalmai a természet- és az állatvédelem tekinte-

tében 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A tanuló belátja és megérti a fenntartható fejlődés jelentőségét. 

Érdekelje az emberiség tevékenysége, a környezeti problémák, az 

öko-katasztrófák kialakulásához vezető utak. 

Tudatosodjon a tanulóban a modern világ technológiai ártalmai és kö-

vetkezményei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje és tudja a természetvédelmemmel kapcsolatos alapvető problémákat. 

Alakuljon ki benne a felelősségtudat, a tanuló milyen segítséget nyújthat a közvetlenül és 

közvetve érintő természet- és állatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. 

A tanuló gondolkodásában kifejezetten jelenjen meg, hogy a természetet és az állatvilágot 

következetes módon védeni, óvni és segíteni és támogatni kell. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, 

felelősség következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló,   

 

Tematikai egység 
Háztartási alapismeretek 

balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ 

Előzetes tudás Az általános iskolában szerzett tapasztalatok. 

A tantárgyhoz (tanulási te-

rülethez) kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló legyen tisztában az elemi szintű háztartási eszközök 

és azoknak a használatáról.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló vegye komolyan a háztartási eszközöknél előfordulható műszaki berendezések ve-

szélyeit. Önállóan értelmezni tudja a használati útmutatásokat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

felelősség, szabályok, vészhelyzet, kötelezettségek, állampolgári 

kötelezettségvállalás 
 

Tematikai egység 
Környezet, amelyben élek 

Eligazodás a mindennapokban 

Előzetes tudás  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

316 

 

316 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló ismerje meg a közvetlen környezetét és annak sajátos-

ságait, helyi történelmi színhelyeket. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje a közvetlen környezetének helyi kultúráját. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység 

 

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz kezelés 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítés) 

A tantárgyhoz  

(tanulási terület-

hez) kapcsolható 

fejlesztési felada-

tok 

A tanuló a tanulást egész életen át tartó (LLL) paradigmának kezelje.  

A tanulást folyamatnak tekinti, amely fejlődési lehetőségeket kínál a ta-

nulónak. 

A tanuló felismerje a tanulás fontosságát, annak kihatását saját életére. 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

 Tanulói tudásmenedzsment létrehozása. 

 A tanulási tevékenységeket folyamatként kezelje. 

 Annak megtervezése, hogy a tanuló minél eredménye-

sebb, sikeresebb és hatékonyabb legyen a tanulásban. 

A tanulást segítő tervhálózat tervezése (a tanuló tanulását támogató idő-

mérleg elkészítése). 

Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, és azoknak az elérhe-

tősége, és alkalmazása. 

Az ismeretanyagokban a lényeges és fontos elemeket vegye észre, és 

azokat építse be a tanulási módszertanába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeket. 

A tanulási - tanítási folyamatban a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be.  

Ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét”  

A tanulási folyamatban a tanuló elért eredményeit értékelje. 

A tanulás során szerzett sikereket és kudarcokat reálisan mérlegelje. A gyenge eredményeket 

korrigálja, és motivált legyen a jobb eredmények elérésére. 

A tanuláshoz való motivációja erősödjön. 

A tanuló minél eredményesebb / hatékonyabb tanulási céljai eléréséhez szükséges források 

között tudjon navigálni illetve a felhasznált forrásokat felhasználja, értékeli, elemzi.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

LLL paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, ha-

tékony tanulási technika 

 

Tematikai egység/ 

 

A család szerepe az életemben (a családon belüli szerepek megosz-

tása) családi gazdálkodás 
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A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A történelemi / társadalmi (családi példák hatásai az egyének és annak 

jelentősége a közösségek életére.) 

 A tanuló ismerje a családban történt történelmi és társadalmi 

hátteret. (milyen jelentőséget képvisel(het) a nagyszülők segítő 

háttere? Milyen nevelési és tradicionális értékeket képviseltek 

/képviselnek a tanuló életében? 

 Generációk közötti kultúra /szokások megismerése, elfogadása, 

toleranciája. 

A tanulói közösségek kapcsolati hálózatainak megismerése. 

A család életében az ünnepek szerepének és jelentőségének a bemuta-

tása a társadalom életében. 

 A tanulónak legyen érték a családi „kör”.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje és tisztelje a családi hagyományokat.  

Lehetőségeihez képest gyakorolja azt, és lehetőségeihez képest adja át a saját családi legendá-

riumokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, közösségek, hagyomány, gazdaság, legalitás, manipuláció, tu-

datosság, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, 

foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség 

 

Tematikai egység Barátok és osztálytársak Az érzelmek világa 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Harmóniára való törekvés 

 A lelki egyensúly eléréséhez vezető út. A tanuló ismerje fel, hogy 

milyen segítséget, támogatást kérhet. és kaphat a különböző szá-

mára nem megválaszolható kérdésekre (önismereti teszt, ki va-

gyok én, mit várok el az élettől). 

 A tanulónak legyenek reális célkitűzései, motiválni arra, hogy a 

változás számára fontos és szükséges lépés. (Pl.: új tanulási kör-

nyezet elfogadása) 

 A tanulónál fejlődjenek ki a sikerkritériumok és a kudarc kritériu-

mok és a magatartásban jelenjenek meg ezek a döntő tényezők. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló rendelkezzen reális önismerettel.  

Alakítsa ki az életében és fogalmazza meg az önfejlődéséhez kapcsolódó igényeit. 

A tanuló fogadja el a változásokat. Nézzen szembe a hibáival, és legyen önelemzése.  

Kódolja, és értelmezi az emocionális változásokat, a saját életére tekintve ki tudja fejezni az 

általuk keltett érzelmeket érzéseket. 

Felismeri, hogy mikor van szüksége szakmai segítségre, kihez fordulhat ilyen esetekben se-

gítségért. Tisztelet és egymásra odafigyelés a másik ember iránt a különböző érzelem meg-

nyilvánulások közötti kapcsolódások összefüggések keresése. 

A tanuló fogalmazza meg reálisan, melyek azok az irányelveket, amelyek mentén kialakíthatja 

a jövőbeni szükséges életvitelét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

érzelmek, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra odafigyelés, elfogadás, őszinteség 

 

Tematikai egység Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 

Előzetes tudás Az iskolai házirend betartása és annak elfogadása. 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló felméri a nem demokratikus eljárások, a korrupció, és a ha-

talmi visszaélések veszélyeit. 

Mérje fel a szűkebb és tágabb környezetében zajló társadalmi-gazdasági 

folyamatokat. 

Legyen rálátása a hazáját közvetlenül érintő kérdésekben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában az állampolgári kötelezettségeivel és a jogaival. 

Sajátítsa el az alapszintű társadalmi normákat. 

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil kap-

csolatok, felelősségvállalás 

 

Tematikai egység 

 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntartása 

/ Egészségvédelem 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló fogadja el, hogy vannak kötelezően előírt orvosi vizsgálatok, 

amelyeken meg kell jelenni. (pl.: tüdőszűrés, illetve a munkába álláshoz 

szükséges további orvosi vizsgálatok) 

Legyen tisztában a különböző korokban előírt védőoltások szerepére, és 

azoknak fontosságára. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje az egészségkárosító hatások következményeit. 

Legyen tisztában az élvezeti cikkek ártalmasságával, ismerje a szenvedélybetegségek egész-

ségkárosító és személyiségromboló hatásait. 

Legyen fogalma az alkohol hatásairól az emberi szervezetre. 

Legyen fogalma arról, hogy a drogok függőséget okoznak és maradandó károsodást az emberi 

szervezetben. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedélybetegsé-

gek, rizikófaktor, egészséges táplálkozás, mozgás, rendellenességek 

 

Tematikai egység Természetvédelem / Állatvédelem 

Előzetes tudás 
A tanulónak vannak fogalmai a természet- és az állatvédelem tekinteté-

ben 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Legyen ismerete az emberiség felelőtlenségéről és annak következmé-

nyeiről a természet kihasználása. 

A tanulóban alakuljon ki a környezettudatosság elve. 

Tisztelje a természetet és az állatvilágot. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje és tudja a természetvédelmemmel kapcsolatos alapvető problémákat. 

Alakuljon ki benne a felelősségtudat, a tanuló milyen segítséget nyújthat a közvetlenül és 

közvetve érintő természet- és állatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. 

A tanuló gondolkodásában kifejezetten jelenjen meg, hogy a természetet és az állatvilágot 

következetes módon védeni, óvni és segíteni és támogatni kell. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, fe-

lelősség következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló, 

 

Tematikai egység 
Háztartási alapismeretek 

balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ 

Előzetes tudás Az általános iskolában szerzett tapasztalatok. 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló a háztartási gépekhez kapott használati leírásokat pontosan ér-

telmezze, és azokat rendeltetésszerűen alkalmazza. 

Mérje fel, hogy milyen következményei lehetnek, ha nem tartja be az 

utasításokat. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló vegye komolyan a háztartási eszközöknél előfordulható műszaki berendezések ve-

szélyeit. Önállóan értelmezni tudja a használati útmutatásokat. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

felelősség, szabályok, vészhelyzet, kötelezettségek, állampolgári köte-

lezettségvállalás 

 

Tematikai egység 
Környezet, amelyben élek 

Eligazodás a mindennapokban 

Előzetes tudás  

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló ismerje meg a közvetlen környezetét és annak sajátosságait, 

helyi történelmi színhelyeket. 

A mindennapi életben előforduló adminisztrációs helyzeteket kezelje. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje a közvetlen környezetének helyi kultúráját. 

Legyen tájékozott a mindennapi élethez szükséges adminisztrációkban. 

 

3. évfolyam 
Tematikai egység 

 

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz  kezelés 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg  készítés) 

A tantárgyhoz  

(tanulási terület-

hez) kapcsolható 

fejlesztési felada-

tok 

A tanuló a tanulást egész életen át tartó (LLL) paradigmának kezelje.  

A tanulást folyamatnak tekinti, amely fejlődési lehetőségeket kínál a ta-

nulónak. 

A tanuló felismerje a tanulás fontosságát, annak kihatását saját életére. 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

 Tanulói tudásmenedzsment létrehozása. 

 A tanulási tevékenységeket folyamatként kezelje. 

 Annak megtervezése, hogy a tanuló minél eredménye-

sebb, sikeresebb és hatékonyabb legyen a tanulásban. 

A tanulást segítő tervhálózat tervezése (a tanuló tanulását támogató idő-

mérleg elkészítése). 

Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, és azoknak az elérhe-

tősége, és alkalmazása. 

Az ismeretanyagokban a lényeges és fontos elemeket vegye észre, és 

azokat építse be a tanulási módszertanába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeket. 

A tanulási tanítási folyamatban a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. 

Ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét” 

A tanulási folyamatban a tanuló elért eredményeit értékelje. 

A tanulás során szerzett sikereket és kudarcokat reálisan mérlegelje. A gyenge eredményeket 

korrigálja, és motivált legyen a jobb eredmények elérésére. 

A tanuláshoz való motivációja erősödjön. 

A tanuló minél eredményesebb / hatékonyabb tanulási céljai eléréséhez szükséges források 

között tudjon navigálni illetve a felhasznált forrásokat felhasználja, értékeli, elemzi.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

LLL paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, ha-

tékony tanulási technika 

 

Tematikai egység/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A család szerepe az életemben (a családon belüli szerepek megosz-

tása) családi gazdálkodás 

 

Családi gazdálkodás  

 A tanuló legyen tisztában a család költségvetésével. ú 

 (ín: mit jelent a közös költség fogalma, rezsi, egyéb járulékok) 

 Milyen tényezők határozzák meg a családi költségvetést? 

 Az önálló életre való felkészülést milyen reális elképzelések tá-

mogatják? 

 Költségvetés tervezés családi szinten, a „fontos” és nem „fon-

tos” dolgok megkülönböztetése. (Prioritások sorrendje) 

 Egyéni kassza, vagy közös kassza? Milyen előnyei vannak és 

milyen hátrányai? 

A tudatos vásárlói attitűd magalapozása (mit veszek?  miért veszem? 

szükségem van rá?) 

A tanulónál megismertetni a vásárlási szokásait. azokat közösen érté-

kelni, mit és miért vásárlunk? Kell-e, szükséges-e a termék? 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában a saját családi költségvetésével.  

A tanuló értékrendjének kialakítása a saját életvitelével kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

család, közösségek, hagyomány, gazdaság, legalitás, manipuláció, tu-

datosság, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, 

foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

érzelmek, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra odafigyelés, elfogadás, őszinteség 

 

Tematikai egység Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 

Előzetes tudás Az iskolai házirend betartása és annak elfogadása. 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Rendelkezzen széles látókörrel, a különböző társadalmi problémákat te-

kintve, vegye figyelembe, próbáljon minél hatékonyabban segíteni a 

felmerülő az őt közvetlenül, vagy közvetve érintett kérdésekben.  

Tiszteli a szűkebb közösség tagjait, törekszik a lokális közösségekkel 

való harmonikus együttműködésre. 

Tájékozott a helyi civil szervezetek ügyeiben, céljaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat. 

Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil kap-

csolatok, felelősségvállalás 

 

Tematikai egység 

 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntartása 

/ Egészségvédelem 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Tájékozódjon az egészségügy statisztikára vonatkozó nemzetközi vi-

szonylatban, milyen mutatókkal rendelkezik az ország. 

Az egészséges életmód kialakításához a tanuló életmódját is szembe 

kell állítani. 

A tanuló képes legyen megkülönböztetni a szervezetének jótékony és a 

szervezetének káros anyagokat.  

Ismerje az egészségre káros, a különböző szenvedélybetegségek kiala-

kulásához vezető torzító tényezőket.  

Tájékozott legyen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés lehetősé-

geiről. Ismerje a kultúra szerepét az egészség megőrzésében. 

Törekszik az egészséges életmód kialakítására a saját lehetőségein be-

lül. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Értse meg, hogy a megfelelő életmód kialakításával pozitív megítélést is tükröz a külvilág 

felé. 

A tanuló fogadja el és építse be a mindennapi életritmusába, hogy az egészséges életvitel ki-

alakításához a különböző sportfoglalkozások, kirándulások szemléletbeli különbségeket is 

előidéznek. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedélybetegsé-

gek, rizikófaktor, egészséges táplálkozás, mozgás, sport, rendellenessé-

gek 

 

Tematikai egység Természetvédelem / Állatvédelem 

Előzetes tudás 
A tanulónak vannak fogalmai a természet- és az állatvédelem tekinteté-

ben 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Legyen tisztában a természeti katasztrófák és az állatvilág közötti szo-

ros kölcsönhatásra 

A tanulónál következetesen jelenjen meg, hogy milyen következményei 

vannak a természeti katasztrófának. 

Határozza meg és értékelje helyét és szerepét a helyi természetvédelem 

és az állatok védelmében alkotott elképzeléseiről. 

A tanulónál jelenjen meg a felelősség kérdése a természet és az állatvé-

delem tekintetében 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje meg a szervezetek munkáit, önkéntes alapon támogassa, és segítse munkáit. 

Legyen törekvése, igénye, hajlandósága, hogy egyéni önkéntes szerepvállalásával (kísérje fi-

gyelemmel a hazai és nemzetközi szervezeteknek a munkáját) hasznos részese lehet a külön-

böző önkéntes munkák elvégzésében. 

Aktivistaként számos civil kezdeményezéseket érhet el, ezáltal pozitív énképe erősödik, és 

szélesedik a kapcsolati hálója. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, fe-

lelősség következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló,   

 

Tematikai egység 
Háztartási alapismeretek 

balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ 

Előzetes tudás Az általános iskolában szerzett tapasztalatok. 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanuló a háztartási gépekhez kapott használati leírásokat pontosan ér-

telmezze, és azokat rendeltetésszerűen alkalmazza. 

Mérje fel, hogy milyen következményei lehetnek, ha nem tartja be az 

utasításokat. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje az elsősegélynyújtás állampolgári kötelezettségeit. 

Tudja vészhelyzetben felmérni és betartani kompetenciája határait, logikusan cselekedni, 

szakszerűen segítséget kérni. 

Ismerje a KRESZ főbb elveit és fontosabb szabályait.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

felelősség, szabályok, vészhelyzet, kötelezettségek, állampolgári köte-

lezettségvállalás 

 

Tematikai egység 
Környezet, amelyben élek 

Eligazodás a mindennapokban 

Előzetes tudás  

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Legyen tájékozott a különböző szolgáltatási eljárások között. 

Képes legyen egyedül tájékozódni saját környezetében. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje a közvetlen környezetének helyi kultúráját. 

Legyen tájékozott a mindennapi élethez szükséges adminisztrációkban. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység 

 

Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc és stressz kezelés 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítés) 

A tantárgyhoz  

(tanulási terület-

hez) kapcsolható 

fejlesztési felada-

tok 

A tanuló a tanulást egész életen át tartó (LLL) paradigmának kezelje.  

A tanulást folyamatnak tekinti, amely fejlődési lehetőségeket kínál a ta-

nulónak. 

A tanuló felismerje a tanulás fontosságát, annak kihatását saját életére. 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése. 

 Tanulói tudásmenedzsment létrehozása.  

 A tanulási tevékenységeket folyamatként kezelje. 

 Annak megtervezése, hogy a tanuló minél eredménye-

sebb, sikeresebb és hatékonyabb legyen a tanulásban. 

A tanulást segítő tervhálózat tervezése (a tanuló tanulását támogató idő-

mérleg elkészítése). 

Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, és azoknak az elérhe-

tősége, és alkalmazása. 

Az ismeretanyagokban a lényeges és fontos elemeket vegye észre, és 

azokat építse be a tanulási módszertanába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeket. 

A tanulási tanítási folyamatban a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. 

Ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét” 

A tanulási folyamatban a tanuló elért eredményeit értékelje. 

A tanulás során szerzett sikereket és kudarcokat reálisan mérlegelje. A gyenge eredményeket 

korrigálja, és motivált legyen a jobb eredmények elérésére. 

A tanuláshoz való motivációja erősödjön. 

A tanuló minél eredményesebb / hatékonyabb tanulási céljai eléréséhez szükséges források 

között tudjon navigálni illetve a felhasznált forrásokat felhasználja, értékeli, elemzi.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

LLL  paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, ha-

tékony tanulási technika 

 

Tematikai egység/ 

 

A család szerepe az életemben (a családon belüli szerepek megosz-

tása) családi gazdálkodás 

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Reklámkezelési stratégiák megismerése, mérlegelő gondolkodás erősí-

tése 

 Mit sugallnak a reklámok a tanulónak? Az adott érzelmeim és 

pénztárcám gátolhatja-e a vásárlási szokásomat? Mit jelent a ta-

nulónak a vásárlási kultúra? 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése. 

 A tanuló mérje fel a reális életképeket a családi gazdálkodásban. 

 Törekedjen arra, hogy „takarékoskodást” mint lehetőséget tuda-

tosan kiépítse és fejlessze a családi gazdálkodás gépezetében, 

működésében. 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 

 A tanulót rávezetni a legális munkavállalás szereplésére. A tár-

sadalomnak hasznos és szükséges személlyé válnia. 

A fehér és feketegazdaság jelenléte a társadalomban 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje fel a vásárlásnál alkalmazott manipulációs stratégiákat. 

A tanulónál jelenjen meg a tudatosság követése a céltudatos vásárló elvét, képviselje, az isme-

retek hiányában milyen veszélyekkel találkozhat a vásárlása folyamán? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, közösségek, hagyomány, gazdaság, legalitás, manipuláció, tu-

datosság, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, 

foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Tematikai egység Felelős állampolgár /Felelősségvállalás 

Előzetes tudás Az iskolai házirend betartása és annak elfogadása. 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Látásmódja a társadalomban felmerülő kérdésekben objektív szemlélet-

módot képviseljen. 

A különböző a társadalomban felmerülő problémákat, plurális gondol-

kodásmód jellemezze. 

Vállaljon felelősséget a saját tetteiért, és vállalja a következményeket. 

Tartsa be a mindenkori emberi méltósághoz való jogot. 

A tanuló érti az egyén felelősségét a társadalom, közösség fenntartásá-

ban és a normakövetésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat. 

Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil kap-

csolatok, felelősségvállalás 

 

Tematikai egység 

 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntartása 

/ Egészségvédelem 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Legyen igénye a folyamatos és tartós életmód szemlélet kialakítására, 

annak hasznosságára, és fenntarthatóságára. (Pl.: rendszeres kirándulás) 

Érdekelje /legyen tájékozott a különböző népek gasztronómiai szokása-

iban, kultúrájában. 

A tanuló sajátítsa el az egészséges táplálkozás „szabályait”. 

Ismerje meg a táplálkozási rendellenességeket, és azok lelki okait. Mi-

lyen következményei lehetnek az emberi szervezetre? 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen tájékozott a különböző népek étkezési kultúrájában. 

A tanuló fogadja el az egészséges táplálkozás ismérveit. 

A tanuló legyen tisztában azzal, hogy a helytelen étkezés milyen következményekkel és be-

tegségekkel járhat. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedélybetegsé-

gek, rizikófaktor, egészséges táplálkozás, mozgás, sport, rendellenessé-

gek 

 

Tematikai egység Természetvédelem / Állatvédelem 

Előzetes tudás 
A tanulónak vannak fogalmai a természet- és az állatvédelem tekinteté-

ben 

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Legyen belső késztetése a természeti problémák, és az állatvilágok 

problémájának megismerésében. 

Ismerje azokat a szervezeteket, ahol ezekkel a témákkal kiemelten fog-

lalkoznak. 

Ismerje azokat a hálókapcsolatokat, amelyekkel közvetlenül érintke-

zésbe léphet. 

A tanuló jelölje meg milyen pozícióban érdekelt a társadalom egyik ki-

emelt és országosan, nemzetközileg kiemelt problémáját illetően. 

Ismerje meg azokat az érdekvédelmi szervezeteket, ahol prioritásként 

vállalnak felelősséget a természetért és az állatvilágért. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje meg a szervezetek munkáit, önkéntes alapon támogassa, és segítse munkáit. 

Legyen törekvése, igénye, hajlandósága, hogy egyéni önkéntes szerepvállalásával (kísérje fi-

gyelemmel a hazai és nemzetközi szervezeteknek a munkáját) hasznos részese lehet a külön-

böző önkéntes munkák elvégzésében. 

Aktivistaként számos civil kezdeményezéseket érhet el, ezáltal pozitív énképe erősödik, és 

szélesedik a kapcsolati hálója. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, fe-

lelősség következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló,   

 

Tematikai egység 
Háztartási alapismeretek 

balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ 

Előzetes tudás Az általános iskolában szerzett tapasztalatok. 
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A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Mérje fel a saját felelősségét és a kompetenciáit. 

Tudja és alkalmazza, hogy vészhelyzetben mit kell tennie. 

Ismerje a hazai és nemzetközi segélyhívószámokat. 

Ismerje az elsősegélynyújtás célját, az elsősegélynyújtó kötelességeit. 

Ismerje a KRESZ főbb elveit, fontosabb szabályait. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje az elsősegélynyújtás állampolgári kötelezettségeit. 

Tudja vészhelyzetben felmérni és betartani kompetenciája határait, logikusan cselekedni, 

szakszerűen segítséget kérni. Ismerje a KRESZ főbb elveit és fontosabb szabályait.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

felelősség, szabályok, vészhelyzet, kötelezettségek, állampolgári köte-

lezettségvállalás 

 

Tematikai egység 
Környezet, amelyben élek 

Eligazodás a mindennapokban 

Előzetes tudás  

A tantárgyhoz (ta-

nulási területhez) 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Gondolkodásában, beszédében jelenjenek meg azok a „szak” kifejezé-

sek, amelyekkel könnyen eligazodhat az élethelyzetek különböző hely-

színein. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje a közvetlen környezetének helyi kultúráját. 

Legyen tájékozott a mindennapi élethez szükséges adminisztrációkban. 
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KÖRNYEZETISMERET 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

 4. 

Munkarendek Esti Levelező 

Heti 1 1 

Éves 36 36 

A tantárgy célja, feladata 

A tantárgy legfontosabb célja, hogy a felnőtt tanulók életkori sajátosságaira, kognitív fejlődé-

sére, valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük, vala-

mint saját testük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések 

meglátására. 

A felnőtt tanulók a természettudományos ismeretszerzés és feldolgozás módszereire épülő te-

vékenységek révén, cselekvő úton szereznek tapasztalatokat, aktívan vesznek részt a fejlesztés 

folyamatában. A megismerési módszerek (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, 

mérés és kísérlet) elsajátításán és alkalmazásán keresztül fejlődnek azon alapvető képességeik 

(megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képesség, mérési technika, kísérletezéshez 

szükséges képességek), melyek a természettudományos megismeréshez szükségesek, valamint 

kialakulnak az ezekhez nélkülözhetetlen alapvető szokásaik is. 

Alapvető fontossággal jelenik meg a tantárgy céljai között az egészség megőrzése és az egész-

séges életvitel összetevői közötti összefüggés felismerése, az egészséges életmód szokásainak 

alakítása, valamint az egészséget károsító hatások tudatos kerülésére való nevelés. 

A tantárgy céljaiból következik, hogy szükségszerűen szervesen kötődik a hétköznapi élethez, 

s így erősen gyakorlatorientált. Nem ismereteket tanít meg a felnőtt tanulók számára, hanem 

saját tevékenységeinek tapasztalatai által készíti elő a fogalomalkotást. 

A tevékenységek végzése során szerzett élmények biztosítják a megismerés és felfedezés örö-

mét, ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos legyen a felnőtt tanulók motivációja arra, 

hogy a természettudományok és a földrajz tárgykörébe tartozó problémákat minél mélyebben 

megismerhessék, megérthessék. 

Eközben a tanulók a mindenki által elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség 

alapjainak birtokába jutnak. 

 

A környezetismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások, 

csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés algoritmusának megvalósításá-

val a tanuló aktív tanulási utat jár be, eközben fejlődnek megismerési képességei. Vizsgálatai-

nak eredményeit összeveti hipotéziseivel, ezzel fejlődik problémamegoldó, valamint mérlegelő 

gondolkodása. Tanulási stratégiákat használ fel: tapasztalatai rögzítéséhez egyszerű ábrákat, 

grafikus szervezőket használ, készít. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait 

lejegyzi vagy szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan 

fejezze ki gondolatait. Eközben törekszik a természettudományos szaknyelv pontos használa-

tára. A vizsgálatok végzésekor információkat gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, összehasonlí-

tás, csoportosítás, mérés és kísérletezés során fejlődik a szöveges módon, a táblázattal és a gra-

fikonokkal megadott információk megértésének képessége. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A környezetismeret tanulása cselekvő ta-

pasztalatszerzésre épül, melynek során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi tevékeny-

ségét. A gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A kör-

nyezetismeret tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális örökségének egyes elemeit. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A környezetismeret tanulása során 

végzett tevékenységekkel a felnőtt tanuló képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. 

Megtanul a csoporton belül különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelőssé-

get vállalni. Mindehhez korábbi élet és munkaerő-piaci tapasztalatai támogatják. 

 

Témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

Megfigyelés, mérés 6 6 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 4 4 

Tájékozódás az időben 4 4 

Tájékozódás a térben 6 6 

Hazánk, Magyarország 6 6 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 6 6 

Testünk, egészségünk 4 4 

Összes óraszám: 36 36 

 

Az egyes témakörök/tartalmak tanítása során figyelembe kell venni a felnőtt tanulók 

a. előzetes élet- és munkaerőpiaci tapasztalatait, valamint 

b. az alapkészségekben (írás, olvasás, számolás) megmutatkozó jelentős különbségeket. 

 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 
A témakör feldolgozását a fejlesztési szakasz elejére javasolt tenni, hiszen a megfigyelés, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás és mérés módszereinek alkalmazása más tantárgyak keretében va-

lósult meg. A témakör az eddigi tapasztalatok rendszerezése és bővítése közben a megismerési 

módszerek gyakorlásán keresztül a természettudományos megismerési képességek fejlesztését 

célzottan teszi lehetővé. A további témakörök megkívánják ezeknek a módszereknek az alkal-

mazását. Az ismeretszerző módszerek végzése közben a felnőtt tanulók tapasztalati úton sze-

reznek ismereteket, de a fogalomalkotás nem zárul le, így nem alakulnak ki kész fogalmak, 

csupán azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigye-

léseket végez; 

– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 

– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajz-

ban, írásban rögzíti, megfogalmazza; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat; 

– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 

– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 
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– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért 

eredményeit összehasonlítja; 

– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja; 

– a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellem-

zőit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alap-

ján a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

– megnevezi az időjárás fő elemeit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján 

a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat. 

 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei 

– Az élettelen anyagok jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi minőség, 

összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– Az élettelen környezeti tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felü-

leti minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

– Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi minő-

ség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

– A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. Megfigyelt 

jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba rendezése 

– Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, táplálkozásában, 

életmódjában 

– Az élettelen anyagok és élőlények azonos és különböző tulajdonságai, csoportosításuk szem-

pontjai (például tárgyak: anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk; növények: lágy szárú fás 

szárú, élőhely; állatok: emlősök, madarak, halak, rovarok, kétéltűek, hüllők; életmód: ragado-

zók, növényevők, mindenevők; élőhely: háziállatok vadon élő állatok) 

– Mérési módszerek, a hőmérséklet, a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére hasz-

nált alkalmi (önkényesen választott, természetes, régi korokban használt) és szabvány mérőesz-

közök, mértékegységek és használatuk 

– A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezőinek, tárgyainak, élőlényeinek (növények, 

állatok, ember: saját test, társak, felnőttek) mérhető mérésük 

– Mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése, választott alkalmi és szabvány egységekkel 

– Hétköznapi tapasztalatok a szabvány mértékegységek nagyságáról 

FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, hal-

mazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 
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TEVÉKENYSÉGEK 

– Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése algoritmus alap-

ján (szín, alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, 

hang), a tapasztalatok rögzítése 

– Az élettelen anyagok azonos és különböző tulajdonságainak megfigyelése, csoportosításuk 

különböző szempontok szerint: érzékelhető tulajdonságaik, anyaguk, halmazállapotuk, fel-

használásuk 

– Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, azonosságaik és különbségeik megfigye-

lése, különös tekintettel az életjelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok megfogalma-

zása, rögzítése 

– Az időjárási elemek megfigyelése 

– Az egyes halmazállapotok jellemzőinek megfigyelése, különböző hétköznapi anyagok cso-

portosítása halmazállapotuk szerint. Példák keresése a közvetlen környezetből (iskola, ott-

hon) 

– A víz megjelenésének, tulajdonságainak megfigyelése a különböző halmazállapotokban. 

Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 

– A lágy és fás szárú növények részeinek megfigyelése (gyökérzet, szár, levél, virág, termés). 

A növények részeinek megfigyelése algoritmus alapján 

– A növényi részek összehasonlítása, csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése 

– Az állatok (emlősök madarak halak rovarok kétéltűek hüllők) testrészeinek felismerése, 

megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A testrészek szerepének megfigyelése az állat 

mozgásában, táplálkozásában, életmódjában 

– A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 

● növények: lágy szárú, fás szárú; lombhullató örökzöld 

● állatok: emlősök, madarak, halak, rovarok, kétéltűek, hüllők; élőhely: hobbiállatok, a 

házban és a ház körül élő állatok, háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok; 

életmód: ragadozók  növényevők  mindenevők 

– A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő változásainak 

megfigyelése tanulmányi séták során 

● növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal rügyek, levelek vizs-

gálata; nyáron a kifejlett növény és a termés vizsgálata 

● állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok figyelése; tavasszal 

új fajok megjelenésének megfigyelése, nyáron a mozgás, táplálkozás, utódok nevelésé-

nek, utódok mennyiségének, egyéb változatosságok megfigyelése 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények hosszúság jellegű tulaj-

donságainak (hosszúság, magasság, szélesség) mérése  

– Űrtartalom mérése a közvetlen környezetben található élettelen anyagokon és élőlényeken 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények tömegének mérése 

– A víz térfogatának, hőmérsékletének mérése, az ezekhez szükséges eszközök, mértékegy-

ségek (deciliter, liter, Celsius-fok) megismerése 

– A levegő hőmérsékletének mérése a különböző évszakokban, a csapadék hőmérsékletének 

mérése. Időjárási napló készítése a különböző hónapokban, a mért adatok lejegyzése, rajz 

készítése 

– Az ember testhőmérsékletének mérése 

– A mérésekhez alkalmi és szabvány mérőeszközök, mértékegységek választása, használata 
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TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 
A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehe-

tővé. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapaszta-

lati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja; 

– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok 

eredményét összeveti hipotézisével; 

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, fa-

gyás, párolgás, lecsapódás, égés, ütközés); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetvál-

toztató mozgás; 

– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, 

párolgás, lecsapódás; 

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a meg-

vizsgált éghető és éghetetlen anyagokat; 

– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai (szín, 

alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

– A víz halmazállapot-változásai (olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás) 

– A víz körforgása a természetben 

– Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

– Rugalmas és rugalmatlan ütközések megfigyelése, hétköznapi megjelenése 

– Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos vész-

helyzetek kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében 

FOGALMAK 

szilárd, folyékony, légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás, 

forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

TEVÉKENYSÉGEK  

– A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő modellezése (jég, 

víz, gőz). A gőz és a pára közti különbségek megfogalmazása, tapasztalati úton történő is-

meretszerzés (vízforralás után a forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát lecsapatjuk) 
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– A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, fagyás, párol-

gás, lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, változások megfigyelése. 

Ok-okozati összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi je-

lenségek között 

– Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a termé-

szetben 

– Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. Környezetünkből 

vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére 

– A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes lépésein keresztül a 

már ismert fizikai változások megfigyelése 

– Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák kere-

sése 

– Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a változások 

megfigyelése 

– Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a változás megfigye-

lése, az égés feltételeinek megismerése, éghető és nem éghető anyagok keresése és csopor-

tosítása. Égéssel kapcsolatos vészhelyzetek felismerésének és kezelésének megismerése. A 

tűz és az égés szerepére példák keresése az ember életében 

 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A tevékenységek végzése közben nem 

alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorá-

nak megfelelő időbeli relációs szókincset; 

– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba ren-

dez; 

– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggé-

seket; 

– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, 

ismeri ezek időtartamát, relációit;  

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, em-

beri élet szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból kö-

vetkeztetéseket von le; 

– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus jel-

legét; 

– megnevezi az ember életszakaszait; 

– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egy-

szerű kísérleteket végez; 

– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 
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– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

– Föld mozgásainak (forgás, Nap körüli keringés) hatásai az évszakok, napszakok váltakozá-

sára, jellemzőikre 

– Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban 

vagy táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása 

– A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése 

– Napi és éves ritmus a növény- és állatvilágban 

– A napszakok, a naptár (a hét napjai, hetek, hónapok). Időtartamuk, egymáshoz való viszo-

nyuk 

– Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban 

– Napirend készítése 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) az ember életében, a test működésében. Ismétlődő, ciklikus 

jelenségek a környezetben (például víz körforgása)  

– Az emberi életszakaszok, jellemzőik 

– A növények fejlődése: életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés 

– A csírázás és a növekedés külső feltételei 

– Az állatok szaporodása (pete, tojás, elevenszülő), fejlődési szakaszai 

FOGALMAK 

évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hónap, nap, nap-

szak, szaporodás, fejlődés  

TEVÉKENYSÉGEK  

– Napszakok, évszakok váltakozása, jellemzői, valamint a Föld mozgásai és a napszakok, 

évszakok változásai közötti összefüggések megfigyelése 

– Az egyes évszakok jellemző időjárásának, az időjárás tényezőinek megfigyelése, hőmér-

sékletének mérése. A csapadék formái (eső, köd, hó). Időjárási napló készítése  

– Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés megbeszélése. Öltözködési tanácsok adása idő-

járás-előrejelzés értelmezése alapján 

– Az évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény ma-

gyarázata 

– Ismétlődő, ciklikus jelenségek megfigyelése a környezetben (pl. víz körforgása)  

– Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése 

– Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban 

– A növények egyes életszakaszainak megfigyelése (csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés) 

– Növények csíráztatása, hajtatása során az ezekhez szükséges feltételek megfigyelése 

– Az állatok szaporodásának megfigyelése (pete, tojás, elevenszülő) 

– Ismétlődő jelenségek megfigyelése az emberi test működésében 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében (napirend, hetirend, ka-

lendárium, jeles napok, ünnepek). A dátumok elhelyezése a naptárban. Napirend és hetirend 

tervezése 

– Az emberi életszakaszok jellemzőinek megfigyelése és összehasonlítása (szerepjáték) 

 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 
A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 
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– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvona-

lak, államhatárok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 

– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít; 

– tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az 

iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. Ezeket 

terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

– felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

– domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az ég-

tájak azonosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, a térképvázlat és a térkép. Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítségé-

vel 

– A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság. Jelölésük a dom-

borzati térképen 

– A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik, ábrázolásuk a domborzati 

térképen 

– A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, 

autóstérkép, turistatérkép, felszínforma 

TEVÉKENYSÉGEK  

– Iránytű készítése, használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fő- és mellékvilág-

tájak helyzetének gyakorlására: a fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése térké-

pen, az égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, vázlatrajz, térképvázlat és a térkép jellemzőinek megfigyelése, egy-egy konkrét 

példa összehasonlítása 

– Alaprajz készítése az osztályteremről, a tanulók otthonáról, szobájáról. Tájékozódási gya-

korlatok alaprajz, vázlatrajz és térképvázlat alapján 

– Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén 

– A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, 

dombság, síkság). A jellemzőknek megfelelően homokból az egyes felszínformák kialakí-

tása. Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati tér-

képén, valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

– A szél és a víz munkájának modellezése homokasztalon 
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– A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A jel-

lemzőknek megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. Jelölésük megfigyelése 

domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a lakóhelyen 

és annak környezetében 

 

TÉMAKÖR: Hazánk, Magyarország 

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset; 

– megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, irányokat ad 

meg viszonyítással; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvona-

lak, államhatárok; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegy-

ség, domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy saját készítésű 

modellen előállítja; 

– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző felszínformáit; 

– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, saját megyéjét, me-

gyeszékhelyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megtalálja 

a térképen is. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– Magyarország helyzete, államhatárok, szomszédos országaink 

– Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, 

vizek. Irányok, távolságok a térképen 

– Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, felszínformáik 

– Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén: megyék, saját lakóhely megyéje, megyeszék-

helye, települések, saját település és a főváros helye hazánk térképén 

– Fővárosunk, Budapest: híres épületek, főbb nevezetességek, hidak, közlekedés 

 

FOGALMAK 

térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, megyeszékhely, telepü-

lés, főváros 

TEVÉKENYSÉGEK 

Térképészeti gyakorlatok: 

– Magyarország elhelyezkedésének megfigyelése földgömb, Európa-térkép segítségével 

(Föld bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-medence) 

– Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megfigyelése, megnevezése 
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– Magyarország államhatárainak, szomszédos országainak megkeresése, megnevezése dom-

borzati, illetve közigazgatási térképen 

– Hazánk felszínformáinak, vizeinek azonosítása domborzati térképen 

– Irányok, távolságok, magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképéről  

– Magyarország nagy tájegységeinek felismerése, megkeresése Magyarország domborzati 

térképén 

– Magyarország megyéinek, ezen belül a tanulók saját megyéjének, megyeszékhelyének, va-

lamint Budapest megkeresése Magyarország közigazgatási térképén 

– Lakóhelyhez közeli települések keresése, megnevezése térkép segítségével 

– Fővárosunk néhány jellegzetes nevezetességének, épületeinek, hídjainak, közlekedésének 

megismerése tanulmányi kirándulás alkalmával, vagy képeken, multimédián keresztül 

– Saját lakóhely, a lakóhely kulturális és természeti értékeinek bemutatása tablón vagy bemu-

tató formájában 

 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 
A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. Minden életközösség megismerését 

valós tapasztalatszerzési lehetőséghez  életközösségenként egy-egy tanulmányi sétához  szük-

séges kapcsolni. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem 

azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket 

(pl. természetes  mesterséges életközösség, erdő  mező, rét  víz, vízpart  park, díszkert  zöld-

séges, gyümölcsöskert esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközössé-

gekhez kapcsolódó kifejezéseket; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető növé-

nyek és állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhe-

lyein, életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alap-

ján csoportokba rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kap-

csolatát; 

– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű 

kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;  

– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. Fel-

ismeri a természetvédelem jelentőségét; 

– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szoká-

sok vezetnek környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselek-

vési formákat ismer meg és gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, iskola-

kert kiépítésében, fenntartásában való részvétel, iskolai környezet kialakításában, rendben 

tartásában való részvétel, települési természet- és környezetvédelmi tevékenységben való 

részvétel); 
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– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére irá-

nyulnak (pl. hulladék minimalizálás, anyagtakarékosság, újra használat és felhasználás, tö-

megközlekedés, gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, energiatakaré-

kosság). 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉG 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Környezettudatos magatartás fejlesztése 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

– Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti 

igényei, alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, visel-

kedés) 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai kö-

zötti jellegzetes kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

– A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú fás szárú, fa 

cserje, lombhullató örökzöld; állatok: emlősök madarak rovarok kétéltűek hüllők halak; 

életmód: ragadozók növényevők mindenevők; élőhely: háziállatok vadon élő állatok, erdei 

mezei vízparton élő az ember környezetében élő állatok) 

– Az adott életközösség megismert növényeiből és állataiból egyszerű táplálékláncok és azok-

ból táplálékhálózatok összeállítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek 

– Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 

FOGALMAK 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, környe-

zeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékhálózat 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A felnőtt tanulók lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) jellem-

zőinek megfigyelése, mérése (időjárás) tanulmányi séták során. A megfigyelések alapján az 

életközösségek összehasonlítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlításához tanulmányi séta a közeli 

parkba, látogatás zöldséges-gyümölcsöskertbe. A hasonlóságok és különbözőségek össze-

hasonlítása, megbeszélése, az ember hatásának megfigyelése 

– Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

– Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus 

alapján történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 

– A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez való 

alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése (pl. 

csőr- és lábtípusok) 

– Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti 

jellegzetes kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

– Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, min-

denevő). Az egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok összeállí-

tása 
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– Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, érték-

mentő munkájának megértése tanulmányi séta vagy osztálykirándulás alkalmával 

– Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő ösz-

szehasonlítása 

– Osztálykert/iskolakert/madárbarát kert kialakítása során az ember felelősségének, szerepé-

nek megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. Az egészségtudatos életmód szokása-

inak kialakítása nem korlátozódhat csupán ennek a témakörnek a feldolgozására, hanem átfo-

góan kell megjelennie az iskolai nevelés egészében. Ez a témakör alapvetően a szomatikus ne-

veléssel foglalkozik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet egész-

séges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással 

van a környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét;  

– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 

– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzé-

sének alapvető módjait. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Egészségtudatos magatartás fejlesztése 

– Az emberi test fő testrészei, szervei 

– A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

– Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

– Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások 

– A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

– Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtartás, 

táplálkozás, fertőző betegségek és balesetek megelőzése), alkalmazásuk a napi gyakorlat-

ban 

– A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A he-

lyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfogyasztás 

szerepe. A helyes étkezési szokások 

– Az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszerek kiválasztása 

– A megfelelő öltözködés 

– A személyes higiéné 

– A rendszeres testmozgás 

– Aktív és passzív pihenés 

– A lelki egészség 
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– A leggyakoribb betegségtünetek. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A betegségek megelőzése. A védőoltások szerepe 

– Balesetek, megelőzésük  

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvéd-

elem, egészségvédő szokások 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az ember testrészeivel való megismerkedés, elmutogatásuk saját vagy osztálytárs testén  

– Az egyes érzékszerveken keresztül történő érzékeléstípusokhoz kötődő érzékelhető tulaj-

donságok megfigyelésének gyakorlása (szem  látás: szín, alak, nagyság, felületi minőség; 

bőr tapintás: alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet; nyelv  

ízlelés: íz; orr szaglás: szag; fül hallás: hang) 

– Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása 

és alkalmazása plakát készítésével, beszélgetéssel, szituációs játékkal. Személyes tapaszta-

lat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről 

– A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, felépítésük megbeszé-

lése (keringési rendszer, váz- és izomrendszer, emésztő szervrendszer, a légzés szervrend-

szere), beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. A testmozgás jelentőségének 

megbeszélése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra (méréssel) 

– A felnőtt élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása. Megszólítá-

sok, köszönés, udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes öltözködési szo-

kások szerepének megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy évszakhoz kapcso-

lódóan időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

– Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 

– A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk?  mérések elvégzése, 

rögzítése a füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása  

– Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz 

kapcsolódó napi étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Élelmiszerfajták megismerése, csoportosításuk tápanyagtartalmuk alapján 

– Egy napi egészséges menü összeállítása. Egészségtelen italok cukortartalmának becslése, 

mérése kockacukor segítségével 

– Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

– Ételek tárolásával kapcsolatos információk megbeszélése 

– A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes 

és rendszeres testápolási szokások gyakorlása 

– Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

– Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, ma-

gatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék során) 

– Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztön-

zése szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

– Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtüne-

tek (pl. láz, hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét 

példákon, szituációkon keresztül. A betegségek okainak, megelőzésének megismerése, a 

fertőző betegségek megelőzési módjainak gyakorlása. A testhőmérséklet, láz mérése. 

– A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés fon-

tosságáról. A segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén szituációs játékkal.  
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ÉNEK-ZENE 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 1. 2. 3. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Éves 18 18 18 18 18 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Az Ének-zene tantárgy új tantárgyként került az iskolarendszerű felnőttoktatás tantárgyi rend-

szerébe. Abban a szakaszban ismerkednek meg a tantárgy anyagával a tanulók, amikor többsé-

gük számára a legfontosabb az, hogy az alapvető, a mindennapokban történő tájékozódáshoz, 

valamint a munkavállaláshoz szükséges alapkészségeket (írás, olvasás, számolás) megszerez-

zék, vagy megerősítsék. Többségük számára az ének és a zene többnyire a hétköznapok során 

hallott vagy gyakorolt élmény volt, de erre a műveltségterületre irányuló iskolai jellegű kép-

zésben nem részesültek. A program ezt a hiányt igyekszik pótolni. Szemben az iskolát elkezdő 

gyerekekkel, itt a hangsúlyt nem az elméleti jellegű zenei ismeretekre helyezzük, hanem a ze-

nehallgatás élményére. Mivel a felnőtt tanulók többsége számára az írás és olvasás még prob-

lémát jelent, ezért az ismeretanyag feldolgozásának a legfontosabb módszere a közös beszélge-

tés, a hallottak megvitatás, értékelése lesz. 

Az ének-zenei nevelés a felnőtt tanulók esetében is identitástudatuk kialakításában és szemé-

lyiségfejlődésük szempontjából kiemelkedő fontosságú.  Az ének-zenei nevelés speciálisan 

olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, 

nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogal-

mazott kulcskompetenciákat 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 

tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és tovább fejlesz-

tésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a 

hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önref-

lexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. 

Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anya-

nyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos 

agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz 

a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, vala-

mint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a zene mindennapi 

funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja min-

dennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazá-

sok játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van véle-

ményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 

különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az ön-

kifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 

ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 

adta lehetőségeket is. 

A tananyag feldolgozása során célszerű támaszkodni a felnőtt tanulók élet  és munkatapaszta-

lataira, amelyekbe beépülhettek  nyilván különböző szinten és mértékben  olyan, a zenével, az 

énekléssel kapcsolatos elemek is, amelyek az iskolai jellegű tanulás során felhasználhatóvá vál-

nak. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Esti tagozat Levelező tagozat 

1. évfolyam   

A. Zeneművek/Zenehallgatás 10 10 

B. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 8 8 

Összes óraszám 18 18 

   

2. évfolyam   

A. Zeneművek/Zenehallgatás 10 10 

B. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 8 8 

Összes óraszám 18 18 

   

3. évfolyam   

A. Zeneművek/Zenehallgatás 10 10 

B. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 8 8 

Összes óraszám 18 18 

 

Az ének-zene tantárgy A és B témaköreinek tartalmi vonatkozásai lehetőségtárként jelen-

nek meg a pedagógus számára, azokból történő választás alkalmazkodik a hallgatók elő-

ismereteihez, érdeklődéséhez. 

A pedagógus a bemeneti mérést követően a tanmenetben jeleníti meg a tartalmakat. 

 

A) TÉMAKÖR 

Zeneművek/Zenehallgatás 
A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak rész-

letek meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik 

legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció. Célszerű ezeket az órákat tömbösített formában 

tartani. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

 további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra; 

 népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel; 

 megismerkedik a zenében alkalmazható humorral; 
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 ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása által; 

 megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fű-

ződő zenei részletet; 

 megismerkedik a szimfonikus zenekar főbb hangszereivel (hegedű, cselló, fuvola, oboa, 

klarinét, kürt, trombita); 

 megismerkedik a zenében alkalmazott humorral. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől; 

 megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

 képes az érzelmi azonosulásra; 

 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

 kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

 A hangszerek hangszínének megfigyeltetése a tanult zenei anyagban; 

 Különböző stílusú, korú és műfajú zenék hallgatása a gyermekvilág és mesék témájában; 

 Az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése a cselekményes zenében; 

 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvi-

zációval; 

 Zenei befogadói készség: a hallgatott zenék folyamatainak követése: hasonlóságok, külön-

bözőségek, variációk megfigyelése a tanuló képzeletének aktív részvétele a zeneművek be-

fogadásában; egy-egy zenemű befogadásának segítése motivációs zenei játékokkal; a zenei 

befogadás mikéntjének megtapasztalása a zenei aktivitáson keresztül; 

 Zenei befogadói készség fejlődése; 

  Alkotói készség: aktív részvétel az alkotói folyamatokban; a megélt élmények feldolgo-

zása; a zeneművek eljátszása dramatizált előadással; 

 A gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzásának azonosítása; 

 A zeneművekhez tartozó mesék, zenei programok megismerése; 

 A zenei kifejezés művészi megvalósítása változatainak megismerése; 

 Ismeretek szerzése hiteles előadóktól a dalok stílusos előadásához. 

 a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítsé-

gével szóban beszámol; 

 a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

 felismeri a zongora hangját; 

 felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 

 meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

 képes az érzelmi azonosulásra; 

 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

 képes megérteni a zenék üzenetét; 

 szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval  egyénileg, párban vagy 

csoportosan  kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és 

műfajú zenék hallgatása; 

 Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 

 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 
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 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvi-

zációval; 

 Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 

 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

 A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei 

anyagban. 

FOGALMAK 

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

 

Zenehallgatásra javasolt művek a felnőtt tanulók érdeklődése szerint, a pedagógus dön-

tése alapján 

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska  gyermekkar; Katalinka  

gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; 

Bartók Béla: Mikrokozmosz  részletek; 44 hegedűduó  I. füzet  Párnástánc (Elvesztettem zseb-

kendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal  vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok rög-

tönzött ellenpontja; Leopold Mozart: Gyermekszimfónia  részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr kürt-

verseny III. tétel  részlet; Saint-Saëns: Az állatok farsangja  részletek; Csajkovszkij: Diótörő - 

Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék  Sípkészítő (Szólj síp); Névcsúfolók- 

„Ádám kutya ül a hátán”  

Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz  gyermekkar; Hajnövesztő  gyermekkar; Csil-

lagoknak teremtője  duett; Nagyszalontai köszöntő  gyermekkar; Bartók Béla: Cipósütés  gyer-

mekkar; Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. Párnatánc (El-

vesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. Játékdal (Keresd meg a 

tűt); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom 

elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz  Mese a kis légyről; Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vi-

valdi: Négy évszak  Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német táncok  Utazás szánon;Saint-Saëns: Az 

állatok farsangja  részletek; Rimszkij Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei  

Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes /A kis Jézus aranyalma 

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica  Volt nekem egy kecském; Túrót eszik a cigány  gyermekkar, 

részlet (Csipkefa bimbója), Pünkösdölő  gyermekkar, részlet (Elhozta az Isten); Háry János  A 

császári udvar bevonulása; Napóleon csatája; Sej, Nagyabonyban; Székely fonó: Kitrákotty 

mese 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./5. Játék (Cickom, cickom); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); 

II./ 29. Ötfokú dallam (Anyám, édesanyám)Bartók Béla: Mikrokozmosz  II./95. A kertemben 

uborka; 44 hegedűduó  II. füzet- Szúnyogtánc (Megfogtam egy szúnyogot); III. füzet Párosító 

(Ugyan édes komámasszony) 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa  Itt ül egy kis kosárba’; Ugyan, édes komámasszony; Elszaladt 

a kemence; Egy boszorka van, Szegény Bodri! - gyermekkar (Fáj a kutyámnak a lába) 

Josquin: A tücsök 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia  részlet 

Decsényi János: Kati dalai Virágéknál ég a világ 

Csajkovszkij: Diótörő- Kínai tánc, Orosz tánc 

Johann Strauss: Tik-Tak polka 

Ránki György: Pomádé király új ruhája I. szvit III. tétel; „Munkában a szemfényvesztők, készül 

a csodaruha” 

Leonard Bernstein: Divertimento  pulyka tánc 

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi 

Betlehemes / Csordapásztorok 

Erkel Ferenc: Himnusz 
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Népzenei felvételek eredeti előadásban (Magyar népzene sorozat) 

Kodály Zoltán: Háry János  részletek  Ábécédé, A juhász  gyermekkar; Villő  gyermekkar, 

részlet (Ez ki háza); Pünkösdölő  gyermekkar, részlet (A pünkösdnek) 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./11. Elvesztettem páromat; II./ 22. Debrecenbe kéne menni; II./ 

37. Kanásznóta (Házasodik a tücsök) 

Bartók Béla: Mikrokozmosz  Dallam ködgomolyban 

Bárdos Lajos: Kocsi, szekér  vegyeskar 

Clément Janequin: A madarak éneke 

W.A. Mozart: Gyermekjáték  dal 

W.A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" III. tétel  részlet 

Csajkovszkij: Diótörő  Csokoládé tündér tánca 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Baba Yaga kunyhója 

Bizet: Carmen gyermekkar (Mi is jöttünk felvonulni) 

Rossini: Macska-duett 

Prokofjev: Péter és a farkas  részletek 

Debussy: Gyermekkuckó  Néger baba tánca 

Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jézuska 

 

B) TÉMAKÖR 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

 érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 

ezeket felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 

 rövid dallamsorokat rögtönöz; 

 örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 

 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 

 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően; 

 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodu-

kál. 

FEJLESZTÉSI ISMERETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

 A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a kör-

nyező világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 

 Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékok-

kal; 

 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 

 Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 
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 A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a   tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó 

vagy érzelem kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 

 A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

 kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

 képes egyszerű kottában tájékozódni; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

 A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel 

(pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a 

tanult dalokon; 

 A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, vo-

nal  vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 

 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás  olvasási feladatok segítségé-

vel; 

 A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 

 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 

 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 

 A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, külön-

böző hangmagasságokban. 

FOGALMAK  

Hangjegy, halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 1 . 2. 3. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Éves 18 18 18 18 18 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A művészetek legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan 

értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében 

és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykul-

túráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, 

mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos esz-

köze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, 

és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra leg-

jelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális 

jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. 

század művészeti jelenségek befogadására. 

A művészetek tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció 

és a tárgy és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet rész-

terület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve 

befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és 

épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran kép és szöveg 

egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E részterületek 

tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi kö-

vetelményekben. A Nemzeti alaptanterv alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlat-

központúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló 

gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját 

szolgálja. 

A művészeti fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása. 

Fontos cél továbbá a minél változatosabb médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a 

vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítása. 

Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldol-

gozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. 

Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kom-

munikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és 

a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése. 

A művészeti nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális prob-

lémamegoldás folyamatában fejleszthető. A tanulók kreativitása az élményekben gazdag, alko-

tótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közös-

ség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az 
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önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. 

Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérle-

gelő szemlélet kialakítása. 

 

A művészetek tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogal-

mazott kulcskompetenciákat 

A kommunikációs kompetenciák: A művészetek tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék 

és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitálisesz-

köz-használat  a kommunikációs csatornák átalakításával  folyamatosan hatást gyakorol a kom-

munikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, 

értő és felelős használata  ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább  a 

mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti 

nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma 

(vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehető-

ségek körét is tágítja.  A tanórákon (és az iskolán kívüli kapcsolatokban) a csoportban végzett 

feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő 

jellegű párbeszédre, az emberi kapcsolatok kommunikáción keresztül történő alakítására. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a művésze-

tek tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas 

kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami 

segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi 

formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismerésé-

hez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas 

viselkedésben is. A művészetek tantárgy  és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejleszté-

sének  lehetősége, hogy csoportos (családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal) együttműkö-

désben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjele-

nítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttmű-

ködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző sze-

repek (csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerep) megtapasztalására, a közös döntések 

megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a 

produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A mű-

vészetek tantárgy, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alap-

vető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy 

kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális öröksé-

günk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése 

is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létreho-

zott legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykul-

túráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szü-

lőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreati-

vitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban 

fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. 

A művészetek tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud megha-

tározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig produktum formájában is 

bemutatásra kerülnek. Vagyis erősödjön a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkájára 

vonatkozó igényességhez, saját (és családja) életvitelének aktív alakításához, fejlesztéséhez. 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

1. évfolyam   

Kifejezés, képzőművészet - Valós és képzelt  6 6 

Vizuális kommunikáció - Vizuális jelek a környezetünkben 6 6 

Vizuális kommunikáció - Vizuális hatáskeltés 6 6 

Összes óraszám 18 18 

   

2. évfolyam   

Médiahasználat Valós és virtuális információk 9 9 

A média kifejezőeszközei - Kép, hang, cselekmény 9 9 

Összes óraszám 18 18 

   

3. évfolyam   

Tárgy- és környezetkultúra - Környezetünk, környezettudatosság 9 9 

Tárgy- és környezetkultúra - Valós és kitalált tárgyak 9 9 

Összes óraszám 18 18 

A tematikai egységek évfolyamokra bontva kerülnek feldolgozásra 

A rendelkezésre álló órakeret rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve 

kerül felhasználásra.  

 

1. ÉVFOLYAM 

Kifejezés, képzőművészet - Valós és képzelt 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. Közvet-

len tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok 

alapján az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése különböző esz-

közökkel és tapasztalatok alkalmazásával.  

- saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

-Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással.  

-Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

- Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, moz-

gás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, térben, 

időben. 

- Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, és a létrejött személyes tartalmak megjelenítése 

a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes, 

grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált tárgyakból, fotó). 

Fogalmak: Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, színharmó-

nia, színkontraszt; főszín, mellék/kiegészítő szín, komplementer, méretarány. 
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Vizuális kommunikáció - Vizuális jelek a környezetünkben 

Előzetes tudás 

Megfigyelőképesség. Vizuális kommunikációs képesség. Képolvasással történő információ-

szerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

− a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segít-

ségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában 

− egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

− pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

− adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket jel, plakát  

készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát  alaprajz, térkép ké-

szít 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

− Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, piktogram, ze-

nei kotta), kommunikációs szándékú vizuális közlések (pl. szórólap, óriásplakát, reklámanyag) 

felismerése, megfigyelése, azonosítása és elemzése tanári segítséggel A tapasztalatok felhasz-

nálása játékos feladatokban. 

− Egy valós vagy képzeletbeli tárgy vagy jelenség (pl. ünnepkörök) számára plakát, szórólap 

tervezése, kivitelezése a kép és szöveg együttes alkalmazásával, a figyelem és érdeklődés fel-

keltése céljából. 

− Valós, mindennapi kommunikációs helyzetek érdekében a legfontosabb kommunikációs célt 

(pl. figyelem felkeltése, tájékoztatás, felhívás) érvényesítő síkbeli vagy térbeli vizuális megje-

lenés (pl. plakát, cégér, installáció) tervezése egyénileg és csoportmunkában is. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona, Kos-

suth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó munka során   

− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok értelme-

zésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.) egyénileg, vagy csoportban 

Fogalmak: jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, 

szimbólum 

Vizuális kommunikáció - Vizuális hatáskeltés 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és 

reprodukált alkotások különbözőségének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vi-

zuális kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és megjelení-

tése. 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 
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- Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak 

kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. 

- A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok létrehozá-

sával. 

- Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése. 

- Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képesség-

ének fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és 

magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy el-

képzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. 

- Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség 

fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, jelenség) számára plakát, szó-

rólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdek-

lődés felkeltése céljából. 

Fogalmak: Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

2. ÉVFOLYAM 

Médiahasználat - Valós és virtuális információk 

Előzetes tudás 

Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése. 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, 

fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít; 

- az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, cél-

zottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

- adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

− Régi magyar reklámok (pl. “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”stb.) megnézéséhez. 

− kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) megbeszélése. A meg-

beszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése. 

− kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések (pl. tv reklám, műsor) üzenetének elem-

zése, a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével 

(pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban 

(pl.: adott mozgóképi részlet hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példáinak 

elemzése, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából. 

Fogalmak: információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet, média, reklám, televíziós 

műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő műsor 

A média kifejezőeszközei - Kép, hang, cselekmény 

Előzetes tudás 

Kép és hang önálló felismerése értelmezése. Cselekmény nyomon követése, feldolgozása. 
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A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális kifejezőeszközök használatának 

tudatosítása érdekében; 

- adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

- az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, cél-

zottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

- időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

- saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

- adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének elemzése, 

és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés képkockáinak rende-

zése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film: Magyar népmesék, Rófusz 

Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) azonosí-

tása a hatások közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások szem-

léltetése érdekében (pl. naplemente). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása önálló al-

kotó munkában (pl. “pörgetős mozi”). 

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat, nézőpont, cselekmény, fősze-

replő, mellékszereplő, fényhatás, megvilágítás 

 

3. ÉVFOLYAM 

Tárgy- és környezetkultúra - Környezetünk, környezettudatosság 

Előzetes tudás 

Épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

- képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint követ-

keztetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

- különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alapján, kü-

lönböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, formáz, épít; 

- adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és cso-

portmunkában; 

- saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát  alaprajz, térkép  készít; 

- különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

- természetes terek (pl. barlang, tisztás, víz alatti világ) különböző épületek (pl. hagyományos 

parasztház, színház, uszoda, templom, fészer) csoportosítása különböző szempontok szerint 

(pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítmény), a különböző épülettípusok 

legfontosabb jellemzőinek összehasonlítása és rendezése. 

− Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése 
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− Kiállítás, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház felkeresése során vázlatrajzok készítése 

a hagyományos magyar népi élet belső tereiről, berendezési tárgyairól. A konkrét kiállítás 

élményéhez köthető tárgyalkotás. 

− Magyarország építészetének megismerése érdekében adott funkciójú épületek (hidak, tor-

nyok, kastélyok stb.) képeinek gyűjtése. 

− Magyar nemzeti jelképpé vált épületek és műalkotások (pl. Országház, debreceni Nagy-

templom, Szabadságszobor, Budai vár épületegyüttese stb.) megismerése. 

Fogalmak 

építészet, műemlék, műemlékvédelem, építmény, épület, település, nézet: felül-, alul-, oldal-

nézet, alaprajz, parasztház 

Tárgy- és környezetkultúra - Valós és kitalált tárgyak 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépé-

seinek ismerete. Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, 

csoportosítása. 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

- adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és 

csoportmunkában; 

- gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszítőmű-

vészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) egy-

szerű mintaelem tervezése. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges ma-

gyarázata.  

− Eszközként használható egyszerű természeti formák és tárgyak (pl. régi konyhai eszközök, 

ritka szerszámok) elemző-értelmező rajza megfigyelés alapján, kiemelés nagyítással. Rajzos 

használati utasítás készítése a természeti vagy mesterséges forma esetleg humorosnak ható, 

kitalált használati módjához. 

− Korong nélkül készülő, adott funkcióra alkalmas egyszerű agyagedény készítése az alkalma-

zott technikából adódó önálló tervezés alapján 

- Tárgytervezés, tárgyalkotás, vagy meglévő tárgy átalakítása (pl. öltözet kiegészítő) hagyo-

mányos kézműves technikákkal  

− Lakóhelyük (vagy egy meghatározott magyar tájegység) jellemző, hagyományos díszítőmű-

vészetének mintakincsét megismerve saját készítésű agyagtárgy díszítő motívumának terve-

zése. A kivitelezés technikai lehetőségeinek megismerése után a formához, funkcióhoz legin-

kább alkalmas díszítmény kiválasztása és kivitelezése. 

− Tárgy tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog − Hulladék anyagokból új 

funkcióval bíró tárgyak tervezése, kivitelezése valós vagy elképzelt funkció teljesítése érdek-

ében 

Fogalmak: funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék, vizuális ritmus, 

formai egyszerűsítés, népi cserépedény, hímzésminta  
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DIGITÁLIS KULTÚRA 
 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 

Munkarendek Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 3. 4. 

 Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 0,5 1 1 

Éves 36 18 36 36 
 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem a 

tárgyi feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról, mű-

veltségről van szó. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van, hanem 

egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az információs 

társadalom gyakran felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a 

felnőttek. 

A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a felnőtt ta-

nulók átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden 

területét behálózó digitális eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk 

szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos tevé-

kenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára földrajzi távolságokat, időbeni távolságo-

kat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki számára elér-

hetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát. 

Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol 

valamilyen digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a fel-

nőttek életéből vett feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is, 

hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt adunk 

a felnőttek kezébe, hogy a digitális eszközök segítségével inspiráló informatikai környezetben 

tudják megoldani a felmerülő problémákat.  

Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével, tá-

rolásával, értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a felnőtt tanulók. Betekintést 

nyernek a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő téma-

körökben, más tantárgyak tanulása során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat ke-

resni és felhasználni, pl. kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával. 

A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe azzal a problémával, 

hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található, valamint, hogy a 

digitális térnek veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei elleni védekezést 

lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési stratégiákat. 

A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja 

egyértelműen probléma centrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problé-

mát felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz 

kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb mér-

tékű változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül szük-

séges számítógép és informatikai környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan 

problémákat és a problémák megoldásához szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a felnőt-

tek életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az algoritmus ismérvei. Úgymint az elemi 
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lépések egymásutánisága, a lépések kötött sorrendje, illetve az azonos bemenő adatok esetén 

az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak létrehozása. Érdemes különböző tantárgyakban, 

cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus természetével természetesen nem 

definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak a felnőtt tanulók.  

 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a felnőtt tanuló képessé válik a 

digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudásele-

mek keresésére. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. A felnőtt tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. 

A tanórákon (és az iskolán kívüli kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegoldás során 

a felnőtt tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbe-

szédre, az emberi kapcsolatok kommunikáción keresztül történő alakítására. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompeteciákat 

fejleszti. Ezeket a felnőtt tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását 

és fejlesztését is. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stí-

lus kialakítását: a felnőtt tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevé-

kenységek révén tapasztalatot szerez a csoporttagokkal (családtagokkal, barátokkal, munkatár-

sakkal) tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, il-

letve végrehajtói szerepekről.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A cél, 

hogy a felnőtt tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödjön a cselekvő tudatosság, amely 

hozzájárul a munkájára vonatkozó igényességhez, saját (és családja) életvitelének aktív alakí-

tásához, fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy kereté-

ben végzett tevékenység fejleszti a felnőtt tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 

a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkal-

mazni a problémák megoldására. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve 

Óraszám 

Esti tagozat Levelező ta-

gozat 

3.évfolyam   

A digitális világ körülöttünk 8 4 

A digitális eszközök használata 12 6 

Alkotás digitális eszközökkel 16 8 

Összes óraszám 36 18 

   

4.évfolyam   

Információszerzés az e-Világban 16 16 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen 10 10 

A robotika és a kódolás alapjai 10 10 

Összes óraszám 36 36 
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3. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖR: A digitális világ körülöttünk 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző felada-

tokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– közvetlen otthoni vagy iskolai vagy munkahelyi környezetéből megnevez néhány digitális 

eszközt, felsorolja fontosabb jellemzőit; 

– önállóan választ más tantárgyak tanulásának támogatásához applikációkat, digitális tan-

anyagot, oktatójátékot, képességfejlesztő digitális alkalmazást; 

– önállóan használ néhány alkalmazást, elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, egyéni ér-

deklődésének kielégítése céljából.  

– ismer néhány információforrást, digitálistananyag-lelőhelyet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A digitális környezet elemeinek megnevezése 

– Az online és az offline környezet összehasonlítása 

– A digitális világ alapvető összefüggéseinek megértése 

– Digitális tananyagok, alkalmazások használata 

FOGALMAK 
internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program, okoseszközök, adatok, tá-

rolás, keresés, applikáció, oktatóprogram 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Digitális tananyagok alkalmazása különböző tudáselemek feldolgozásához, gyakorlásához 

– Programok futtatása, ezekben személyre szabott beállítások elvégzése 

– A felnőtt tanuló környezetében található digitális eszközök megnevezése, funkcióik körül-

írása 

– Szituációs játékok során néhány információs társadalomra jellemző élethelyzet eljátszása 

– Más tantárgyak tanulásakor digitális eszközök alkalmazása a differenciált tanulásszervezés 

során 

– Oktatási portálok látogatása, az ott található alkalmazások használata 

 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– kiválasztja az általa ismert digitális eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az 

adott probléma megoldásához szükségesek. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munká-

ját az adott eszköz alkalmazása; 

– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói 

felületet választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel és összetett funkciókat is alkalmaz; 
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– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Digitális eszközök és főbb funkcióinak megnevezése 

– A digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete 

– Digitális eszközök használata 

– Digitális eszközök védelme 

– Problémamegoldás digitális eszközzel 

– A digitális eszköz használatának korlátai 

– Applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, tableten, notebookon vagy asztali 

számítógépen 

– Digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei 

FOGALMAK 
digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, 

digitális kamera, adattárolás, egér, billentyűzet, háttértár, projektor, laptop, mentés, ki- és be-

kapcsolás, újraindítás, beállítások, függőség, menü 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Digitális eszközök üzembe helyezése, rendeltetésüknek megfelelő használata 

– Digitális eszközök használata egyszerű tantárgyi feladatok megoldásához 

– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő ismeretek gyűjtése digitális eszköz segítségével 

– Érvelés a tudatos digitáliseszköz-használat mellett, az értelmetlen túlzott használat ellen 

– Beállítások elvégzése digitális eszközökön 

– Néhány digitális eszköz kezelőszerveinek megnevezése, bemutatása és biztonságos haszná-

lata 

– Adott probléma megoldásához digitális eszköz kiválasztása, érvelés a választás mellett 

TÉMAKÖR: Alkotás digitális eszközökkel 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 

eljárásokat; 

 társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző felada-

tokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 

személyes véleményét megfogalmazza; 

– grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot 

hoz létre; 

– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 

személyes véleményét megfogalmazza; 

– egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

– egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazása 

– Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek ismerete és alkalmazása 

– Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete 

– Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése 

– Azonos funkciójú alkalmazások összehasonlítása 
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– Egy adott szoftver funkcióinak és lehetőségeinek értelmezése 

– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása 

FOGALMAK  
rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás, szerkesztés, visszavo-

nás, módosítás, képfájl, digitális fotó 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Az iskolai feladatoknak és az egyéni érdeklődésnek megfelelő rajz készítése digitális esz-

közzel  

– Az adott célnak megfelelő digitális produktumok létrehozása önállóan, illetve projekt kere-

tében 

– Választás az adott program által biztosított lehetőségek közül 

– Az adott alkalmazás beállításainak használata 

– Az elkészült alkotások mentése 

– Korábban elkészített digitális alkotások megnyitása, módosítása 

– A saját és az osztálytársak digitális alkotásainak értékelése több szempont alapján  

– Az alkalmazott grafikai megoldások értelmezése 

– Mérlegelés, indoklás az adott probléma megoldása során megvalósított digitáliseszköz-

használattal kapcsolatban 

 

4. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Információszerzés az e-Világban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– a rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott informá-

ciók helyességéről. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

– állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott informáci-

ókat felhasználja napi tevékenysége során; 

– információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

– kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 

– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójá-

ték, képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Alkalmazói készségek fejlesztése 

– Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete 

– Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása  

– Példák, tapasztalatok elemzése a hamis információkkal, azok felismerésével kapcsolatban 

– Véleményalkotás a keresés eredményének hitelességével kapcsolatban 

– Egyszerű infografika, diagram értelmezése, állítások megfogalmazása a leolvasott adatok-

kal kapcsolatban 

böngészőprogram, keresés, hamis információ, nem megbízható weboldalak, kulcsszó, kereső-

kifejezés, álhír, infografika, adat, grafikon, címsor, weboldal, webhely, URL, pontos kifejezés, 

találat 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Adatok gyűjtése az interneten. 
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– Információkeresés kulcsszavak segítségével  

– Állítások megfogalmazása, érvelés egy infografika, táblázat, grafikon alapján  

– Az interneten gyűjtött információk felhasználása érveléshez, véleményalkotáshoz  

– Ellenőrzések végzése egy talált információ hitelességével kapcsolatban 

TÉMAKÖR: Védekezés a digitális világ veszélyei ellen 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– egyszerű eljárásokkal meggyőződik néhány, az interneten talált információ 

igazságértékéről. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát az 

e-Világ veszélyeivel kapcsolatban; 

– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális kör-

nyezetben; 

– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kap-

csolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A személyes adat fogalmának értelmezése 

– Az online zaklatás felismerése, a segítségkérés lehetőségeinek bemutatása és gyakorlása 

– Közvetlen tapasztalatok szerzése az álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal 

kapcsolatban 

– Az online kommunikáció etikai és biztonsági szabályrendszerének bemutatása 

– Az online függőség jellemzőinek ismerete 

– A személyes adatok védelme 

– A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei 

FOGALMAK  
internetes zaklatás, internetfüggőség, játékfüggőség, álhír, blokkolás, kizárás, jelentés, bizal-

mas információk, jelszó, személyes adat 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Érvelés egy információ hitelességével kapcsolatban 

– Példák gyűjtése az internetes zaklatások néhány megjelenési formájáról 

– Szituációs játék eljátszása az internetes támadások, zaklatások esetén történő segítségkérés 

néhány formájáról 

– Tanácsok megfogalmazása, napirend készítése a túlzott digitáliseszköz-használat ellensú-

lyozására, kiküszöbölésére 

– Olyan érzékeny, személyes adatok megnevezése, melyeket fokozottan óvni szükséges a di-

gitális kommunikáció során 

 

TÉMAKÖR: A robotika és a kódolás alapjai 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, melyek az 

adott probléma megoldásához szükségesek; 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

358 

 

358 

– eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű te-

vékenységsorokat; 

– alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű eset-

ben módosítja azokat. 

 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű esz-

közök segítségével megvalósítja; 

– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépé-

sekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 

sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

– feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

– a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 

kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társa-

ival; 

– adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészle-

teket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
– Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

– Egyszerű, hétköznapi algoritmusok felismerése, tevékenység útján történő megvalósítása 

– Algoritmusok összehasonlítása, elemzése 

– Algoritmus lépésekre bontása 

– Algoritmus kiválasztása 

– Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

– Egyszerű algoritmusok kódolása pl. padlórobottal  

– Adott problémához algoritmus választása 

– A robotok szerepének bemutatása 

– Kódolás tevékenységgel 

– Kódolás grafikus felületen 

– Néhány elemi lépésből álló algoritmus tudatos alkalmazása, módosítása 

FOGALMAK 
robot, elemi lépések, sorrend, eseménysor, program, programozás, kód, kódolás, végrehajtás, 

módosítás, utasítás, elágazás 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Néhány olyan algoritmus eljátszása, kirakása, melyet mindennapi tevékenységeink során 

alkalmazunk 

– Adott utasításoknak megfelelő mozgás (lépegetés) egy kijelölt területen, robotpályán 

– Algofejtörők megoldása modell segítségével 

– A robot adott feltételek alapján végzendő mozgásának megtervezése, kirakása jelekkel, a 

mozgások lelépegetése  

– Útvonalak tervezése, kódolása adott feltételek alapján 

– Egyszerű mozgások kódolása padlórobottal 

– A robot mozgásának elemzése 

– Az adott kódsor módosítása újabb feltételek alapján 

– Történetek mesélése a robot mozgásával kapcsolatban 

– Önálló történetek kódolása robot segítségével 
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HELYI TANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 2020/2021. 

TANÉVTŐL AZ 5. ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA, AZT KÖVETŐEN FELMENŐ 

RENDSZERBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA 

 

Az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelettel módosított 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben foglal-

taknak megfelelően az Oktatási Hivatal honlapján megjelent - A 2020-as NAT-hoz illeszkedő 

tartalmi szabályozók keretében - Kerettantervek az iskolarendszerű felnőttoktatás 1.-12. évfo-

lyamára: 

• Kerettanterv az 5–8. évfolyam számára 

 

Célok és feladatok 

A felnőttek általános iskolája 5-8. évfolyamának feladata az alapműveltségre épülő közművelt-

ségi tartalmak közvetítése. Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az álta-

lános alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és ko-

rábbi (megszakított) iskolai tanulmányait, elért eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. 

Ebből kiindulva megteremti a szakképzésben, vagy az érettségi adó középiskolában történő to-

vábbtanulás lehetőségét. 

A tananyag tantárgyi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik 

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

inek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében.  

 Alkalmat adnak életvitelük, társadalmi létformáik, a világban való tájékozottságuk 

továbbfejlesztésére. 

 Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, törekednek a ta-

nulási motiváció létrehozására, illetve megerősítésére, fenntartására.  

 Továbbá pozitív irányba fordítja a korábbi (nagy valószínűséggel rossz eredményű) 

tanulmányaik során iskola kudarcokat szenvedett, hátrányos helyzetű fiatalok tanu-

láshoz való viszonyát, illetve a tanulás eredményességén keresztül kialakítja az egész 

életen át tartó tanulás attitűdjét.  

 Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szociali-

zálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, 

hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze 

is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. 

Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek 

egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly 

került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a probléma-

megoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5-8. évfolya-

mának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak. 

A kerettanterv a tananyagot az esti és levelező munkarendben történő tanításra tervezve tartal-

mazza. Ettől azonban, amennyiben a feltételek adottak, el lehet térni oly módon, ahogy azt a 

köznevelési törvény 60. § (5-9) bekezdései lehetővé teszik.  

 

A programban az egyes tantárgyak tanítása során a megújított Nemzeti alaptanterv 

(NAT) tartalmait kell szem előtt tartani 

 

a) A kommunikációs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének az a célja, hogy az 

egyes tantárgyak tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja társaival, véle-

ményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon (és az iskolán 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

360 

 

360 

kívüli kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttmű-

ködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre, az emberi kapcso-

latok kommunikáción keresztül történő alakítására. A fejlesztés során figyelembe kell venni  

 egyrészt a tanulók előzetes ismereteit, 

 másrészt azokat a követelményeket, amelyeket az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere 

meghatároz 

 

b) A digitális kompetenciák fejlesztésével olyan értékrendet közvetítünk, melynek szerves 

része a környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, 

beépülése a hétköznapokba. A tanulók számára az 1-4. évfolyamon már elindult ennek a 

területnek a fejlesztése, ezért a tervezés során 

 egyrészt figyelembe kell venni a korábban már tanított tartalmi elemek és ezekre 

építve kell a programot szervezni, 

 másrészt azok számára, akik korábban különböző okok miatt ilyen képzésben nem 

részesültek, célszerű a korábbi ismeretanyagot beépítve kidolgozni a programot. 

 

c) A matematikai, gondolkodási kompetenciák kialakításának és fejlesztésnek az a célja, 

hogy az iskolai és az iskolán kívüli világban a (felnőtt)tanulók a tanult ismeretek szinteti-

zálásával és gyakorlati alkalmazásával képesek legyenek megoldani minden olyan felada-

tot, amely hozzájárulhat a sikeres életpálya megvalósításához. Emellett a célok eléréséhez 

széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók 

természettudományos és műszaki műveltségét és érdeklődését s végül segíti a mindennapi 

életben felmerülő problémák megoldását. A fejlesztés során figyelembe kell venni  

 egyrészt a tanulók előzetes ismereteit, 

 másrészt azokat a követelményeket, amelyeket az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere 

meghatároz 

 

d) A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének a legfontosabb célja az, 

hogy a tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén 

szerezzen tapasztalatot a csoporttagokkal (családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal) ter-

vezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve 

végrehajtói szerepekről. 

 

e) A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

A cél, hogy a (felnőtt) tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödjön a cselekvő tuda-

tosság, amely hozzájárul a munkájára vonatkozó igényességhez, saját (és családja) életvite-

lének aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 

kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása.  
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Tervezési időkeret  

Az 5-8. évfolyamokon 36 hétre 

 

A tantárgyi rendszer és óraszámok áttekintő táblázata 

 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ óra-

számok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5. 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Magyar nyelv és iro-

dalom 

3 1,5 3 2 2 1,5 2 2 

Matematika 3 2 3 1,5 2 2 2 1,5 

Történelem  1 0,5 1 0,5 1,5 0,5 2 0,5 

Állampolgári ismere-

tek 

- - - - - - 0,5 0,5 

Etika/ 

Hit és erkölcstan 

1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Technika és tervezés 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

Természettudomány 1 0,5 1 0,5 - 1 - 1 

Kémia - - - - 1 - 0,5 - 

Fizika - - - - 0,5 - 1 - 

Földrajz - - - - 1 - 0,5 - 

Biológia - - - - 0,5 - 1 - 

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 

Művészetek 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Digitális kultúra 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Hon- és népismeret - - - - 1 0,5 - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 0,5 

Osztályközösség- 

építés 

1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Esti Összes 

óraszám 

14 - 14 - 15 - 15 - 

Levelező  

Összes óraszám 

- 9 - 9 - 10 - 10 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

A rendelkezésre álló órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve 

kell felhasználni. A program elvégzése az általános iskola 5–8. évfolyamában megfogalmazott 

követelményeket teljesítését biztosítja. A tanítás esti és levelező munkarendben kerül megszer-

vezésre. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy ténylegesen nem kerül szétbontásra nyelvtan és iro-

dalom részre a tantárgyi rendszerben. 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Magyar nyelv 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Éves összes 36 18 36 18 18 18 18 18 

Irodalom 2 1 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 

Éves összes 72 36 72 54 54 36 54 54 

 

Mindösszesen 

heti 

3 1,5 3 2 2 1,5 2 2 

Mindösszesen 

éves 

108 54 108 72 72 54 72 72 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

- Cél, hogy a felnőtt diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kap-

csolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. 

Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően 

tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni 

arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói legyenek. 

- Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a felnőtt tanulók biztos szövegértésre 

tegyenek szert. 

- Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó 

emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé látnak, 

azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szöve-

geket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismerete-

iket az olvasott, a hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és ki-

emelni az összefüggéseket. 

- Cél a gondolkodásra tanítás a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával. 

- A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése, 

melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, s 

ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

- Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípusokban  

a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva  képesek legyenek rövid szö-

vegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mér-

ten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő 

tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kom-

petenciájuk. 
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- Cél, hogy a felnőtt diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 

helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt 

a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a tudatos szövegértési 

stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő megnyilatkozást, a toleráns 

nyelvhasználatot. 

- Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

- Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek sokféle-

sége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét. 

- Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 
 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 

hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességei-

nek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az alapja.  

A felnőtt tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a 

korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgyi 

koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök feldol-

gozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába 

vagy a házi feladatba. 
 

Az órakeret100%-át a törzsanyagra fordítjuk, a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítá-

sára, ismétlésre, gyakorlásra. 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező. 

Kiemelten kezelendő és kiemelten fontos az önálló (otthoni) tanulásra történő felkészítés, il-

letve e tevékenység folyamatos támogatása.  
 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

MAGYAR NYELV 

5. ÉVFOLYAM   

A kommunikáció alapjai 2 1 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 2 1 

Állandósult szókapcsolatok 2 1 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösz-

szetételek 

6 3 

Hangalak és jelentés 4 2 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 6 3 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szö-

vegben.  A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 

szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

10 5 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 1 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET  a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, az ön-

álló  tanulás módszertani támogatására évfolyamonként 

2 1 

ÖSSZES ÓRASZÁM 36 18 
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6. ÉVFOLYAM   

A kommunikáció alapjai 2 2 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 2 2 

Állandósult szókapcsolatok 2 2 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösz-

szetételek 

6 6 

Hangalak és jelentés 4 4 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 6 6 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szö-

vegben. A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 

szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

10 10 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 2 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, 

2 2 

ÖSSZES ÓRA 36 36 

IRODALOM 

5. ÉVFOLYAM:   

Család, otthon, nemzet  kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) 

és lírai alkotások 

12 5 

Petőfi Sándor: János vitéz 16 8 

Szülőföld, táj  lírai és kisepikai alkotások 10 8 

Prózai nagyepika  ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 12 6 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 12 7 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve 

a tanár által választott alkotók, művek tanítására. 

10 2 

ÖSSZES ÓRA: 72 36 

6. ÉVFOLYAM   

Hősök az irodalomban 12 10 

Arany János: Toldi 16 10 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 10 10 

Prózai nagyepika ifjúsági regény 2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 12 10 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 12 10 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve 

a tanár által választott alkotók, művek tanítására. 

10 4 

ÖSSZES ÓRA: 72 54 
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5.-6. ÉVFOLYAM 

 

NYELVTANI ISMERETEK 

TÖRZSANYAG (óraszám 100%-a) TANANYAG  

5. ÉVFOLYAM  

I. Kommunikáció alapjai 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

 
A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség  játékosan 

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és értelem-

megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó por-

tálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

III. Állandósult szókapcsolatok 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, közmondá-

sok eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán terem?, Kiss 

Gábor (Szerk.): Magyar szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a szöveg-

építésben (jelentésbeli és stilisztikai többlet). A 

digitális kommunikáció állandósult szókapcsola-

tai és azok stilisztikai, jelentésbeli kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

A hangképzés biológiája  digitális anyagok 

Beszédtechnika 

Madarak népnyelvi megnevezésének és hangjuk-

nak összehasonlítása 

A személynévadás esztétikája 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

V. Hangalak és jelentés 

Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és szó-

beli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 
Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji jel-

legzetességei  

A szövegalkotás fázisai  

A szövegalkotás mint tanulási módszer 

Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatokat 

javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállítások 

felkeresése, megtekintése Sajtótermékek jellemző jegyei 

VIII. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A szófa-

jokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók     
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Szóelemek, szófajok, Az ige fogalma Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 

Történelmi ragadványnevek 

Melléknevek főnevesülése 

Melléknevek metaforikus jelentése 

Hagyományos és digitális helyesírási szótárak és 

portálok használata. A szófajok használatának 

nyelvhelyességi kérdései 

 

Az igeidők, Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév. Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 

helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és he-

lyesírásuk 

A melléknév. A melléknevek helyesírása. 

 

6. ÉVFOLYAM  

I. Kommunikáció alapjai 

A kommunikációs kapcsolat A kommunikációs illemszabályok tudatosítása 

(üdvözlési szokások, SMS, chat) A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség  játékosan 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés 

elve. Helyesírásunk alapelvei: a hagyo-

mány elve. Helyesírásunk alapelvei: az 

egyszerűsítés elve 

Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika. Nyelvtörők. A magyar helyes-

írás értelemtükröző és értelem-megkülönböztető 

szerepe. Helyesírási szótárak és helyesírási ta-

nácsadó portálak használata  

III. Állandósult szókapcsolatok 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, közmondá-

sok eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán terem?, Kiss 

Gábor (Szerk.): Magyar szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a szöveg-

építésben (jelentésbeli és stilisztikai többlet). A 

digitális kommunikáció állandósult szókapcsola-

tai és azok stilisztikai, jelentésbeli kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés. Kiesés 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, jelentésválto-

zása, nyelvhelyességi kérdések 

Idegen elemű összetett szavak és nyelvhelyességi 

kérdéseik 

A szótő és a toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 
A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok. A képző, a jel, a rag 

V. Hangalak és jelentés 

Rokon értelmű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és szó-

beli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú sza-

vak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat 
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A levél (hagyományos, elektronikus) Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji jel-

legzetességei. A szövegalkotás fázisai. A szöveg-

alkotás mint tanulási módszer. Kreatív írás 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatokat 

javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállítások 

felkeresése, megtekintése Sajtótermékek jellemző jegyei 

VIII. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A szófa-

jokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

A számnév Emberi tulajdonságok megjelenése az állandósult 

szókapcsolatokban 

A számnevek megjelenése az állandósult szókap-

csolatokban, mondókákban 

Karinthy Frigyes: Tegeződés. Többszófajúság 

Szófajváltás. Az állandósult szókapcsolatok és a 

szófajok. Az igenevek kapcsolata a többi szófaj-

jal. A névmások szerepe a mondat- és szövegépí-

tésben Hagyományos és digitális helyesírási szó-

tárak és portálok használata. A szófajok használa-

tának nyelvhelyességi kérdései 

A számnév helyesírása 

A névmások 

A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános 

névmás 

Az igenevek: A főnévi igenév 

A melléknévi igenév. A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 

 

IRODALOM ISMERETEK  

TÖRZSANYAG (óraszám 100%-a) MŰVEK 

5. ÉVFOLYAM  

I. Család, otthon, nemzet 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve  részle-

tek 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon; Füstbe 

ment terv; Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér; Fehér-

lófia 

Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Az égig érő fa (magyar népmese) Tündérszép Ilona és Árgyélus 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz   

Bibliai történetek 

A világ teremtése 

Noé, Jézus születése,  

A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok; Melyiket a 

kilenc közül? 

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz 

III. Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen; Az alföld; 

Úti levelek (részlet) 

Petőfi Sándor: Távolból 

Ady Endre: Föl-földobott kő 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  
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Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma; Bogáncs; (Egy kiválasztása kötelező.) 

 

6. ÉVFOLYAM 

VI. Hősök az irodalomban 

VI.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősökmondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: 

Csui (részlet) 

(Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravi-

dék) vagy délvidéki Mátyás-mondák (A felsoroltak közül az egyik kötelező.) 

VI.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

VII. Arany János: Toldi 

VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 

Mária és József története 

Jézus tanítása a gyermekekről 

(karácsonyi ünnepkör) 

 

 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

Kölcsey Ferenc: Himnusz Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 
Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 Irodalom és mozgókép 

Hollós László Dala István: Szerelmes földrajz/ 

vagy Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon  

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 

IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

X. Választható világirodalmi ifjúsági regény 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK  

5. ÉVFOLYAM: 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a szakta-

nár jelöli ki) 
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6. ÉVFOLYAM: 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár 

jelöli ki) 

MEMORITEREK 

5. ÉVFOLYAM 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

6. ÉVFOLYAM 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (12. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (12. vsz. + 1314. vsz.) 

 

MAGYAR NYELV 

5-6. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felis-

merése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK: 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, be-

szédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 

tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása 

a szövegalkotásban 
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FOGALMAK: 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egy-

szerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, határo-

zóragok megfelelő használata 

 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt 

és írott szövegekben  játékos gyakorlatokkal 

FOGALMAK: 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett 

szavak 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 

FOGALMAK: 

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, 

szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

 

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a 

rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak 

jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK: 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő sza-

vak, jelentésmező 

 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 
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 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felisme-

rése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

FOGALMAK: 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 

levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

 Az információkeresés, -gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

FOGALMAK: 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, 

célcsoport, könyvismertetés 

 

TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. 

A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudni-

valók 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli kommu-

nikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, szám-

név, határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
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 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK: 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, vi-

szonyszók, mondatszók 

 

IRODALOM 

5. ÉVFOLYAM 

 

Témakör: Család, otthon, nemzet  kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságá-

nak, problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempon-

tok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

FOGALMAK: 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, 

valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, 

nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

 

Témakör: Petőfi Sándor: János vitéz 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció, stb.) összehasonlítása 

 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: 

verselés, szóképek, alakzatok 

 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

FOGALMAK: 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  

rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

 

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, ösz-

szehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai 

szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi kér-

dések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó va-

lós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 
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 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal 

  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK: 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

 

Témakör: Prózai nagyepika  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véle-

ményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

FOGALMAK: 

az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

Témakör: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

Javasolt óraszám: 12 óra (esti tagozat) / 6 óra (levelező tagozat) 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése, 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

 

6. ÉVFOLYAM  

Témakör: Hősök az irodalomban 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban véle-

ményt fogalmaz meg 

A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó történelmi, 

földrajzi kérdések megbeszélése 

Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK: 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, hexa-

meter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

 

Témakör: Arany János: Toldi 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A mű szövegének közös órai feldolgozása 
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Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási stratégiák 

fejlesztése Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű vonat-

kozásában 

Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály) megtárgyalása 

Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, értelmezése a je-

lentésteremtésben 

FOGALMAK: 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

 

Témakör: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről vélemény meg-

fogalmazása szóban és írásban 

A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és összeha-

sonlítása 

A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák elkülönítése 

lírai és prózai szövegekben 

A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK: 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, 

népdal 

 

Témakör: Prózai nagyepika - Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK: 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

 

Témakör: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK: 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

375 

 

375 

7.–8. ÉVFOLYAM 

Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró felmérés-

sel kell mérni.  
TANANYAGTARTALOM 

7.ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG (óraszám 100%-a) TANANYAG 

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái, karikatú-

rái 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar 
Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

II. Mondat a szövegben  egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, 

a szóösszetételek 

A mondat a szövegben, a mondatok csopor-

tosítása 

A mondatrészek és stilisztikai szerepük: nomi-

nális és verbális stílus Vonzatok és mondat-

szerkezetek A vonzatok vizsgálata a tanult ide-

gen nyelvben, összevetése a magyar nyelv sa-

játosságaival 

 

Az állítmány. Az alany. A tárgy 

Határozók: Hely-, idő-, állapot- és módha-

tározó; eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és ál-

landó határozó 

A jelzők. Minőség-,mennyiség-, birtokos és 

értelmező jelző 

III. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok  játé-

kos feladatokkal 

A köznyelv és csoportnyelvek A nagy magyar nyelvjárások hangtani, szó-

készletbeli jellemzőinek összevetése digitális 

anyagok segítségével 
Nyelvjárások 

IV. Könyvtárhasználat 

V. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

  

VI. Összetett mondat a szövegben 

A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat  

 Az alárendelő összetett mondatok 

VII. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 

nyelvemlékeink 

 

8.ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG (óraszám 100%-a) TANANYAG  

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Vita és érvelés A reklám médiumai, műfajai, hatásai 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, 

tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

II. Mondat a szövegben  egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, 

a szóösszetételek 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 
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Az egyszerű mondat szerkezete A mondatrészek és stilisztikai szerepük: nomi-

nális és verbális stílus. Vonzatok és mondat-

szerkezetek. A vonzatok vizsgálata a tanult 

idegen nyelvben, összevetése a magyar nyelv 

sajátosságaival szószerkezetek jelentéstömö-

rítő szerepe, különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra. A szóösszetételek jelentés-

tömörítő szerepe, különös tekintettel az állan-

dósult szókapcsolatokra 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 

III. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok játé-

kos feladatokkal 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

Torz mozaikszavak stílushatásai 

IV. Könyvtárhasználat 

V. Készüljünk a felvételire! 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stiliszti-

kai jellemzői. Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 

Egyenes érvelés, inverz érvelés  

VII. Összetett mondat a szövegben 

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat A többszörösen összetett mondat  

Körmondatok az irodalmi művekben 

Az idézés fajtái 
Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

VIII. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

Nyelvünk eredete, rokonsága A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 

nyelvemlékeink 

A jövevényszavak jelentésváltozásai 

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 
Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 

 

IRODALOM 

7. ÉVFOLYAM 

TÖRZSANYAG (óraszám 100%-a) MŰVEK 

I. Korok és portrék 

A) Középkor 

István király intelmei Imre herceghez (rész-

letek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regé-

nyes 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló 

Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália 

gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása; 

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról 

 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról 

való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így kö-

szöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 
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Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

A reneszánsz dráma Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy később tár-

gyalva: Molière: A képzelt beteg 

C) Irodalmunk a 17.–18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részle-

tek: I./121.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát; Lévay József: Mikes; Jókai Mór: A 

magyar nemzet története regényes rajzokban 

(részletek: Rákóczy menekülése a börtönből) 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (rész-

letek) 

DE) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a tábo-

rozáskor; Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.); 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége (törté-

netek Széchenyi Istvánról: Az Akadémia alapí-

tása; A hídvám);Kossuth Lajos öröksége (törté-

netek Kossuth Lajosról: A sorsfordító kabát) 

Kossuth-nóta;Jókai Mór: A magyar nemzet tör-

ténete regényes rajzokban (Kossuth Lajos rész-

let) Vörösmarty Mihály: Petike; Petőfi Sándor: 

Egy gondolat bánt engemet; Reszket a bokor, 

mert…; Petőfi és Arany levelezése részletek; 

Arany János: V. László; Szondi két apródja 

Berzsenyi Dániel: 

Levéltöredék barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók Irodalom és film kapcsolata - Jókai Mór: 

A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

 
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány; Szent 

Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

 

IRODALOM 

8.ÉVFOLYAM 

TÖRZSANYAG (óraszám 100%-a) MŰVEK 

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy 

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy 

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú; Láng 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról ál-

modom 

Juhász Gyula: Milyen volt… 
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Dsida Jenő: Hálaadás Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő édes-

anyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa len-

nék József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

József Attila: Rejtelmek; Kertész leszek; Szü-

letésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részle-

tek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó 

mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

C) „Vérző Magyarország”  Trianon a magyar irodalomban 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám; Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon; Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa; Öreg iskola ün-

nepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér  Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

V. A 20. századi történelem az irodalomban (világháborúk, holokauszt, romaholo-

kauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 

Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet)  

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép :George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 
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VI. Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

7.ÉVFOLYAM 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

8.ÉVFOLYAM 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt beteg 

Szabó Magda: Abigél 
 

MEMORITEREK: 

7.ÉVFOLYAM 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz  teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat  teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

8.ÉVFOLYAM 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet); Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

1. ÉVFOLYAM  

Témakör neve Óraszám 

MAGYAR NYELV Esti ta-

gozat 

Levelező tagozat 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 2 2 

Mondat a szövegben egyszerű mondat részei, mellé-

rendelő szószerkezet 

3 3 

Könyvtárhasználat 1 1 

Szövegértés, szövegalkotás 4 4 

Összetett mondat a szövegben 3 3 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság játékosan 3 3 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, az önálló 

(otthoni) tanulás támogatására használja 

2 2 

Összes óraszám 18 18 

IRODALOM   

I. Korok és portrék   

A) A középkor 8 4 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 10 7 

C) Irodalmunk a 1718. században 14 10 

DE) Klasszicizmus és romantika 18 12 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, az önálló 

(otthoni) tanulás támogatására használja 

4 3 

Összes óraszám 54 36 

8.ÉVFOLYAM   

Témakör neve Óraszám 

MAGYAR NYELV Esti ta-

gozat 

Levelező tagozat 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 1 1 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szó-

alkotási módok játékos feladatokkal 

2 2 

Könyvtárhasználat 2 2 

Szövegértés, szövegalkotás 5 5 

Összetett mondat a szövegben 4 4 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság játékosan 2 2 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, az önálló 

(otthoni) tanulás támogatására használja 

2 2 

Összes óraszám 18 18 

IRODALOM   

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 4 4 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében    

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 8 8 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 8 8 

C) ,,Vérző Magyarország” Trianon 2 2 

IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében   
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A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 8 

 

8 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 6 

 

6 

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 6 

 

6 

V. A 20. századi történelem az irodalomban (II. világháború, 

holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 

1956) 

7 

 

7 

VI. Szórakoztató irodalom 3 3 

Szabadon felhasználható a szaktanár saját döntése alapján, fel-

zárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár 

által választott alkotók, művek tanítására használja 

2 2 

Összes óraszám 54 54 

 

 

7.ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV 

 

TÉMAKÖR: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

 A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség alkalma-

zása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális for-

rások, eszközök használatával 

 A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

 A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és al-

kalmazása 

FOGALMAK: 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, felszó-

lalás, alkalmi beszéd  

 

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben  az egyszerű mondat részei, az alá- és mellé-

rendelő szószerkezetek, a szóösszetételek 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 
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 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai 

 A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, elemzése 

 A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók [időhatározó, helyha-

tározó, részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és társhatá-

rozó, állandó határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, értel-

mező]  

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, tudatos 

alkalmazása  

 A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 

 Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása 

 Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak és szabályzatok és 

helyesírási portálok önálló használata 

FOGALMAK: 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, hatá-

rozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); szó-

összetétel, szóképzés, szórend 

 

TÉMAKÖR: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalko-

tási módok  játékos feladatokkal 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása 

 A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelvek) 

 A nyelvek megjelenési formáinak ismerete 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének megfigyelése 

 A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása 

 Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése 

FOGALMAK: 

irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv 

 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

FOGALMAK: 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 
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FOGALMAK: 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

 

TÉMAKÖR: Összetett mondat a szövegben 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

 Az összetett mondatok típusainak megismerése 

 Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

 A központozás megtanulása az összetett mondatban 

 Az idézés szabályainak elsajátítása 

FOGALMAK: 

 összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok szövegeiben 

 a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt 

nyelvi szövegekből 

 a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 

 a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

FOGALMAK: 

rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 

 

IRODALOM 
TÉMAKÖR: I. Korok és portrék  

A) A középkor 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– Az európai kultúra kialakulásának megismerése  

FOGALOM: 

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok, in-

telem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 
 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 A reneszánsz világkép értelmezés 

 A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

 A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak megismerése 

 A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

 Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő adaptációjá-

nak összehasonlítása 

FOGALMAK: 
reneszánsz, humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma, 

dráma, vígjáték (komédia) 

 

C) Irodalmunk a 17–18. században 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 
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– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink megismerése 

– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

FOGALMAK: 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat  

 

DE) A klasszicizmus és a romantika irodalma 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjának 

megismerése 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák fel-

ismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati 

líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, könnyed, 

humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, epig-

ramma, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi kife-

jezőeszközök) értelmezése 

 A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, sze-

replők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

FOGALMAK: 

romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, 

himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

 

8.ÉVFOLYAM 
MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

 A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség alkalmazása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális forrá-

sok, eszközök használatával 

 A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

 A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

385 

 

385 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és alkal-

mazása 

FOGALMAK: 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, felszó-

lalás, alkalmi beszéd  
 

TÉMAKÖR: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalko-

tási módok  játékos feladatokkal 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása 

 A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelvek) 

 A nyelvek megjelenési formáinak ismerete 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének megfigyelése 

 A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása 

 Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése 

FOGALMAK: 

irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv 
 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

FOGALMAK: 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 
 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

FOGALMAK: 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 
 

TÉMAKÖR: Összetett mondat a szövegben 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

 Az összetett mondatok típusainak megismerése 

 Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

 A központozás megtanulása az összetett mondatban 

 Az idézés szabályainak elsajátítása 

FOGALMAK: 

 összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 
 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok szövegeiben 

 a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt 

nyelvi szövegekből 

 a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 
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 a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

FOGALMAK: 

rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 

IRODALOM 
 

TÉMAKÖR: II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megér-

tése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

 A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egyenes vagy 

fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 

 Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, varázslatos, 

egy- vagy többszintű világ) 

FOGALMAK: 

történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 

 

TÉMAKÖR: III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok bemu-

tatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák fel-

ismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia, 

szimbólum 

FOGALMAK: 

metonímia, szimbólum; anafora 

 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolaregény, 

fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, helyszínek, 

tematikus fókusz) 

FOGALMAK: 

kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; lírai 

novella, realista novella, aforizma 

 

C) „Vérző Magyarország” Trianon 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

FOGALMAK: 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, nacio-

nalizmus, patriotizmus  

 

TÉMAKÖR: IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

 Szóképek, alakzatok felismerése 

FOGALMAK: 

 lírai önéletrajz, népies dal 

 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, egypercesek 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

 A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

FOGALMAK: 

egyperces, groteszk, humor 
 

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

 A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, megvita-

tása 

 A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

 A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 

 A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

 Drámarészletekből drámaegész kibontása 

 Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

FOGALMAK: 

dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, bonyoda-

lom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerep-

körök, szereplők rendszere, jellemtípus 
 

TÉMAKÖR: V. A 20. századi történelem az  irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 
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 Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.  

 Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

– Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK: jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forrada-

lom, szovjet megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

TÉMAKÖR: V. Szórakoztató irodalom 

 Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű értelmezé-

sében 

FOGALMAK: 
szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ 5–8. ÉVFOLYAMON 

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az okta-

tás meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyi-

sége, szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa 

tanított gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai el-

várás rendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési módo-

kat, oktatási módszereket, munkaformákat választ. 

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít: 

tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást. A diákokkal, illetve az irodalmi 

művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. 

A tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a 

kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelme-

zések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműkö-

désen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy fel-

ismerjék az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét. 

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, 

iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási straté-

gia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos 

tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A tananyagok 

feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása javasolt. 

Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 2. szakaszának 12. évében (5–6.  évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív 

tanulási-tanítási technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés 

lehetővé teszi, hogy a tanár-diák párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport 

tagjai között létrejövő párbeszéd, a csoportban kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló 

munkavégzés, tanulás kialakítása. 

A képzés 2. szakaszának 34. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-

tanítási módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló kutató-

munka, beszámolók készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási módszerek ta-

nítása). 

Tanulásszervezési módok 
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Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve 

a digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és in-

teraktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmun-

kák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú 

és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális módszerek-

nek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is lehetsé-

ges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyama-

tot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, könyv-

heti események stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, 

azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

Oktatási módszerek  

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosí-

tás, a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az iro-

dalmi alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás, 

jelképek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan 

vagy digitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irá-

nyított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyo-

mányos szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, Szinonima szótár, A ma-

gyar nyelv értelmező szótára stb.). 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, 

a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 

A fenti javaslatok a felnőttek oktatásában is alkalmazhatók, célszerű azonban a felnőtt tanu-

lók életkori különbségeit, élet- és munkatapasztalatait figyelembe venni. 
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ANGOL NYELV 

 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült idegen nyelvi tanterv figyelembe veszi, hogy 

a fiatal felnőttek oktatásának módszerei eltérnek a nappali általános iskolás korosztályban al-

kalmazott módszerektől. Így fokozottan támaszkodik a tanterv a tanulók eddigi tapasztalataira, 

élményeire és gyakorlati ismereteire. A tanulók idegen nyelvi tanterveiben különösen fontos a 

továbbépíthetőség, fejleszthetőség. Ezért a nappali oktatásnál nagyobb mértékben és arányban 

javasol a tanterv olyan tevékenységi formákat, amelyek az idegennyelv-tudás továbbfejleszté-

sét az iskolarendszerű oktatás lezárása után is lehetővé teszik és segítik. A fent felsoroltak kö-

vetkeztében kiemelten fontos a nyelvtanulási technikák elsajátíttatása, a későbbi önálló illetve 

tanfolyami nyelvtanulás megalapozásaként. A tanulók magyar nyelvtani ismereteinek elmélyí-

tése és a tantárgyak rendszerező szakaszainak összehangolása szükséges. 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Angol nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 

Éves összes 72 72 72 72 72 72 72 72 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv megismerésének és 

használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az idegen nyelv más 

tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és emellett a nyelvtanulás 

járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelen-

tőségét. 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 tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

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

tégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat ön-

állóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcsolása. 

A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tan-

tárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozá-

sának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önma-

gukhoz mért fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, ösz-

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 

A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű 

rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megva-

lósítható. 
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A kerettanterv, így a helyi tanterv is az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési 

szakaszokra bontva határozza meg. 

 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen nyelv A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv, így a helyi tanterv is a KER-ben leírt készségek alapján határozza 

meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli in-

terakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség.  

 

Fejlesztendő kompetenciák 

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 kommunikációs kompetenciák segítik a fiatal felnőttet a munkahelykeresésben. Elősegíti a 

munka világában való előrehaladásban. 

A digitális kompetenciák fejlesztésével a folyamatos információhoz jutást, idegen nyelven, 

segítjük elő.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésével, idegen nyelvi témakörök se-

gítségével, elősegítjük a fiatal felnőttekben az együttműködésre való képességet, a munka vilá-

gában és a mindennapokban akár idegen nyelvi környezetben. 

 

Az 5.–8. évfolyamokra vonatkozó témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehe-

tőséget adva a szaktanár számára arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

Ezért az 5-6. és 7-8. évfolyamok tananyagrendszere nem kerül évfolyamonként meghatá-

rozásra, az évfolyamonként elsajátítandó ismeretek mélységét az adott témakörökön belül 

a szaktanár határozza.  

 

A kerettanterv ajánlásának megfelelően intézményünk évfolyamonkénti mérés-értékelést 

szervez, amely az 5.-8. évfolyamok elején egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (1 

óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához biztosítja a szük-

séges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata biztosítja 

a folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul (1 

óra). 
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5.-6. ÉVFOLYAM 

Az 5.–6.  évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók kedvet 

érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék benne, valamint hogy felkeltse érdeklődésü-

ket az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, 

tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de fokoza-

tosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komp-

lex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon 

összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális ele-

mek természetes egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen 

nyelvet. A témakörök az évek során nem változnak, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuza-

mosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák 

is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi 

területek, tantárgyak tartalmaival. 

Az 5–6.  osztályban a nyelvtanulás kiemelt célja a tanulók szókincsének bővítése. A nyelvtani 

szerkezeteket kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. Fontos célkitűzés továbbá, hogy a tanulók idegen 

nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, el-

sősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre na-

gyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven 

is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 alsó 

szintet. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 

 

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és 

ennek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

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 tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységekhez 

kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdé-

sek, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szöve-

gek témájára;  

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalma-

zása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő 

követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhaszná-

lat). Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevé-

kenységek; mozgásos, játékos tevékenységek). Az életkornak megfelelő, ismert témakö-

rökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a 

szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. A meg-

értés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre 

(pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcso-

lása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan. Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat 

hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenység-

hez használható szö-

vegfajták / szöveg-

források 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs 

filmek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanuló-

társakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi esz-

közök alkalmazásával. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egy-

szerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszéd-

tempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközök-

kel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű kér-

dések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kap-

csolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd 

eljátszása társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, 

bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, 

közvetlen környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cse-

lekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, né-

hány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, az élet-

ből, a munka világából szerzett előzetes ismeretek, készségek, moti-

váció. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása tár-

saival közösen, tanári segítséggel. Fontos a fiatal felnőttek magabiz-

tosságának megerősítése. Olyan feladatokat kell közösen feldolgozni, 

ami rövid, IKT eszközökkel közvetíthető. Fontos, hogy a korábbi ta-

nulmányi sikertelenségek miatt keletkezett ellenállást érdeklődéssé 

alakítsuk át, sikerélmény útján. 

A tantárgy, az idegen nyelv iránt pozitív attitűd kialakítása. 

Leírás adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel. Munkájának bemutatása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. Ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi élethez kapcsolódó személyekkel való találkozáskor használatos fordulatok 

begyakorlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok- megszólítás, köszönés, jókí-

vánság, hogylét felöli érdeklődés, elbúcsúzás - előadása. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös 

vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása.  

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása. 

A fenti tevékenység-

hez használható szö-

vegfajták/ szöveg-

források 

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

tuációk bemutatása különféle filmformátumok segítségével, és tan-

könyvi források hasonló felhasználásával. Prezentációk és projektek 

csoportos készítése, bemutatása. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás, munka világában szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. Különböző szövegfajták olvasásában való jártas-

ság a tanuló anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló felismeri és megérti az egyszerű szövegekben  hirdetés, felirat, 

dalszöveg,  az ismert neveket, szavakat; 

az egyszerű autentikus szövegek lényegének megértése;  

az egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszű-

rése; az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a képek segítségével az olvasott szövegek értelmezése; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása. 

Különböző műfajú szövegek - versek, mesék, történetek, viccek- közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből - brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról - 

tárgyszerű információ szerzése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése, útbaigazítás. 
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A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

 Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete.  

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás 

utáni írása. Megadott mintát követve különböző rövid szövegek alko-

tása. Írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kér-

désekre. A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írás-

beli feladatok elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása - napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfelira-

tok készítése. Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása - hagyományos vagy elekt-

ronikus képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail. 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó rész-

ének kitöltése. Hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése tanári/osztály-

társi segítséggel. Kreatív írás: napló, dalszöveg, versek. Egy-két mondatos üzenet, illetve be-

jegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

 
A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a 

készségek együttes mérésének módját maga határozza meg. 

 

Tematikai egységeken belül feldolgozandó témakörök 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának, előismereteinek megfelelően szükséges feldolgozni.  

 

Témakörök 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. 

Otthon  

Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Étkezés 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Idő, időjárás 

Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk.  Tantárgyaim, tanáraim. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 
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Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  Közlekedési eszközök. 

 

A tematikai egységek és óraszámok áttekintő táblázata 

5.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti  mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák  a szaktanár saját dön-

tése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetség-

gondozásra, az önálló (otthoni) tanulás támogatására 

használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

   

6.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját dön-

tése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetség-

gondozásra, az önálló (otthoni) tanulás támogatására 

használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

 

A teljesítmény mérése 

A mérés-értékelés célja és alapelvei   
A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.)  

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása.  

A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javítása. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 

 A mérés  
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Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskész-

ség) végezzük, a hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szövegér-

tésen legyen. A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentrál-

junk. Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lénye-

gét kelljen megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konk-

rét információt kelljen kikeresni a szövegből.  

A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a mini-

mumszinttől az alapszint felé vezető skálán. A szövegek a célcsopor-

tok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz kap-

csolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók.  

A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közért-

hető utasításokat adjunk. A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél 

mindig több lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszö-

vegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, cí-

mek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdé-

sek párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott sza-

vakkal. A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhet-

jük: a) párbeszéd: interakció az átvett témakörök alapján, b) egy téma 

önálló bemutatása 6- 8 egyszerű mondattal. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 alsó szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó 

kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommuni-

kál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  
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7.-8. ÉVFOLYAM 

 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttoktatás 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanulók az A1 alsó 

szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba, ami a Közös európai refe-

renciakeret (KER) szerint „alapszintű”, és ezen belül „minimumszintű” nyelvismeretet jelent. 

A korábbi években megtanulták, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a hasz-

nálható nyelvtudás. A tanulók megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szöve-

gekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv 

tanulásának szolgálatába állítani.  

A 7.–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesz-

tésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a haté-

kony, önálló tanulás területén. Felnőtt tanulókról van szó, tehát egyre nagyobb szerepet kap a 

tanulási folyamatban a digitális kompetencia fejlesztése.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus szö-

vegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják megvalósí-

tani beszédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz ha-

sonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. Javasolt ebben a fejlesztési sza-

kaszban az önértékelés és a társértékelés módszereivel való megismerkedés, illetve ezen mód-

szerek alkalmazása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a 

nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a 

pozitív tanári visszajelzésnek. 

A korábbi témakörök a 7.–8. évfolyamon bővülnek és mélyülnek. Ezek és az újonnan feldol-

gozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területeinek tartalma-

ival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban 

megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása 

szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és annak, hogy 

a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan 

érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, 

értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtu-

dásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, ame-

lyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehe-

tővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudá-

sukat. 

 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

 
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen for-

máját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rö-

vid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 
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A tantárgyhoz 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megér-

tése; az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult sza-

vak, szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára; a lényeg és néhány alapvető információ 

kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalma-

zása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése - osztály-

termi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat -, és a tanári utasítá-

sok megértése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek 

bemutatása, néhány konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével;  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése. A szaktanáron kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat 

megismételve beszélnek.  

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a célnyelvi 

kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak szóló egyéb 

hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interak-

tív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begya-

korolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban; kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyze-

tekben, válaszadás a kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kérdések felte-

vése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. A kommunikáció fenntartása érdekében, nem értés esetén ismétlés, ma-

gyarázat kérése, visszakérdezés gyakorlása.  

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/ szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, 

felszólítások, kérések, spontán megnyilvánulások. 
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Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek el-

mondása. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről összefüggően 

beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával. 

A tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Tud rövid, egyszerű történetek elmesélni. Meg tud fogalmazni egy-

szerű állításokat; összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalma-

zására képes. Tud egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat 

használni. Ismeri és alkalmazza a megértést segítő legfontosabb stra-

tégiákat. A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi 

normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés 

után. Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfaj-

tákkal. Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok ösz-

szekapcsolása egyszerű kötőszavakkal. Csoportos prezentáció jegyzetek alapján. 

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiej-

tés gyakorlása. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/ szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (képle-

írás, tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifej-

tés. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési fel-

adatok 

A tanuló számára ismert témákban szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-

gekben; autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető in-

formációk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok el-

végzése; tájékozódás a célnyelvi kultúráról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek  leírás, történet, párbeszéd  

megértése.  

Egyszerű szövegekben - hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid újságcikk-

ben, programfüzetben- lényeges információk megtalálása. 

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

lati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

 Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek - a célcsoportnak szóló 

újságokból és holnapokról-, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyomá-

nyos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menet-

rend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a tanu-

lók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 
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A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról össze-

függő mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként történő 

használata; gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal össze-

kapcsolt mondatokban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, 

ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, 

különböző szövegtípusok létrehozása - leírás, élménybeszámoló, párbeszéd- . 

Levél, üzenet, blogbejegyzés , fórumbejegyzés írása. 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal - és, vagy, mert; 

Írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése - megszólítás levélben, 

e-mailben, záró formula. A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel - szövegkiemelés, 

internetes, vagy SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor-. 

A fenti tevékenységhez 

használható szövegfaj-

ták/ szövegforrások 

 Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üze-

net, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 

Tematikai egységeken belül feldolgozandó témakörök 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bő-

víthetők, ezért az új témák mellett ezeketb is szükséges feldolgozni. 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának, előismereteinek megfelelően szükséges feldolgozni. 

Témakörök 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjá-

rás. Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim. Tan-

órán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal. 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Ünnepek és szokások: Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, 

útbaigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetes-

ségek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési esz-

közök. Utazás belföldön és külföldön. 
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A tematikai egységek és óraszámok áttekintő táblázata 

 

7.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti  mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák  a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, 

az önálló (otthoni) tanulás támogatására használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

   

8.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák  a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, 

az önálló (otthoni) tanulás támogatására használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

 

A teljesítmény mérése 

A mérés-értékelés célja és alapelvei   
A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.)  

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészü-

lésre, s ha indokolt, a javításra. 
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Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

 

A mérés  

 Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az 

íráskészség) végezzük, a hangsúly a beszédkészségen és az ol-

vasott szövegértésen legyen.  

 A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

 Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lénye-

gét kelljen megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy 

konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből.  

 A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető skálán.  

 A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legye-

nek, olyan témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett 

tananyagban megtalálhatók.  

 A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, 

közérthető utasításokat adjunk.  

 A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

 Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükséges-

nél mindig több lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

 A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, 

dalszövegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása 

hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifil-

mek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal. 

 A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhet-

jük: a) párbeszéd: interakció az átvett témakörök alapján, b) egy 

téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszél-

getésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazva történetet mesél el, leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egy-

szerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról. 
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NÉMET NYELV 

 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült idegen nyelvi tanterv figyelembe veszi, hogy 

a fiatal felnőttek oktatásának módszerei eltérnek a nappali általános iskolás korosztályban al-

kalmazott módszerektől. Így fokozottan támaszkodik a tanterv a tanulók eddigi tapasztalataira, 

élményeire és gyakorlati ismereteire. A tanulók idegen nyelvi tanterveiben különösen fontos a 

továbbépíthetőség, fejleszthetőség. Ezért a nappali oktatásnál nagyobb mértékben és arányban 

javasol a tanterv olyan tevékenységi formákat, amelyek az idegennyelv-tudás továbbfejleszté-

sét az iskolarendszerű oktatás lezárása után is lehetővé teszik és segítik. A fent felsoroltak kö-

vetkeztében kiemelten fontos a nyelvtanulási technikák elsajátíttatása, a későbbi önálló illetve 

tanfolyami nyelvtanulás megalapozásaként. A tanulók magyar nyelvtani ismereteinek elmélyí-

tése és a tantárgyak rendszerező szakaszainak összehangolása szükséges. 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Német nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 

Éves összes 72 72 72 72 72 72 72 72 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv megismerésének és 

használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az idegen nyelv más 

tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és emellett a nyelvtanulás 

járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelen-

tőségét. 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 tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

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

tégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat ön-

állóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcsolása. 

A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tan-

tárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozá-

sának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önma-

gukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, ösz-

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 

A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű 

rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megva-

lósítható. 
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A kerettanterv, így a helyi tanterv is az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési 

szakaszokra bontva határozza meg. 

 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen nyelv A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv, így a helyi tanterv is a KER-ben leírt készségek alapján határozza 

meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli in-

terakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség.  

 

Fejlesztendő kompetenciák 

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 kommunikációs kompetenciák segítik a fiatal felnőttet a munkahelykeresésben. 

Elősegíti a munka világában való előrehaladásban. 

A digitális kompetenciák fejlesztésével a folyamatos információhoz jutást, idegen 

nyelven, segítjük elő.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésével, idegen nyelvi témakö-

rök segítségével, elősegítjük a fiatal felnőttekben az együttműködésre való képességet, 

a munka világában és a mindennapokban akár idegen nyelvi környezetben. 

 

Az 5.–8. évfolyamokra vonatkozó témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehe-

tőséget adva a szaktanár számára arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

Ezért az 5.-6. és 7-8. évfolyamok tananyagrendszere nem kerül évfolyamonként meghatá-

rozásra, az évfolyamonként elsajátítandó ismeretek mélységét az adott témakörökön belül 

a szaktanár határozza.  

 

A kerettanterv ajánlásának megfelelően intézményünk évfolyamonkénti mérés-értékelést 

szervez, amely az 5.-8. évfolyamok elején egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (1 

óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához biztosítja a szük-

séges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata biztosítja 

a folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul (1 

óra).  
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5.-6. ÉVFOLYAM 

 

Az 5.–6.  évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók kedvet 

érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék benne, valamint hogy felkeltse érdeklődésü-

ket az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, 

tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de fokoza-

tosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komp-

lex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon 

összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális ele-

mek természetes egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen 

nyelvet. A témakörök az évek során nem változnak, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuza-

mosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák 

is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi 

területek, tantárgyak tartalmaival. 

Az 5–6.  osztályban a nyelvtanulás kiemelt célja a tanulók szókincsének bővítése. A nyelvtani 

szerkezeteket kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. Fontos célkitűzés továbbá, hogy a tanulók idegen 

nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, el-

sősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre na-

gyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven 

is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 alsó 

szintet. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 

 

A tanárnak lehetősége nyílik a tanulók előzetes tudásának mérésére, és 

ennek alapján a differenciálás, illetve felzárkóztatás biztosítására. 

Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen nyelvet, a csoportot 

homogénnek tekintheti. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

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 tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A célnyelvi óravezetés követése: az osztálytermi tevékenységekhez 

kapcsolódó, rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdé-

sek, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben 

az ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia 

egyre önállóbb alkalmazása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő 

követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhaszná-

lat). Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (manuális tevé-

kenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, 

változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcso-

lása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempó-

ban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismé-

telve beszélnek.  

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs fil-

mek, a célcsoportnak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid pár-

beszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi esz-

közök alkalmazásával. 

A tantárgy-

hoz kapcsol-

ható fejlesz-

tési feladatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

és nonverbális elemekkel támogatva; egyszerű kérdések feltevése ismert té-

mákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kér-

désekre; rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; rövid beszélgetés folytatása a tár-

sakkal a tanult témákról; rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert 

szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfe-

lelő beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközök-

kel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükség-

letekhez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rö-

vid párbeszéd eljátszása társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. 

bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető információ kérése és adása saját 

magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, 

nemtetszés kifejezése). Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, 

időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Versek, dalszövegek, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cse-

lekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, né-

hány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, az életből, 

a munka világából szerzett előzetes ismeretek, készségek, motiváció. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési fel-

adatok 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival 

közösen, tanári segítséggel. 

Fontos a fiatal felnőttek magabiztosságának megerősítése. Olyan feladato-

kat kell közösen feldolgozni, ami rövid, IKT eszközökkel közvetíthető. Fon-

tos, hogy a korábbi tanulmányi sikertelenségek miatt keletkezett ellenállást 

érdeklődéssé alakítsuk át, sikerélmény útján. 

A tantárgy, az idegen nyelv iránt pozitív attitűd kialakítása. 

Leírás adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, egy-

szerű nyelvi eszközökkel. Munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel. Ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi élethez kapcsolódó személyekkel való találkozáskor használatos fordulatok 

begyakorlása, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása társak részére. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok- megszólítás, köszönés, jókí-

vánság, hogylét felöli érdeklődés, elbúcsúzás - előadása.  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös 

vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása.  

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

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

ciók bemutatása különféle filmformátumok segítségével, és tankönyvi 

források hasonló felhasználásával. Prezentációk és projektek csoportos 

készítése, bemutatása. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás, munka világában szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyel-

vén és az első idegen nyelven. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési fel-

adatok 

A tanuló felismeri és megérti az egyszerű szövegekben  hirdetés, felirat, dal-

szöveg, az ismert neveket, szavakat;az egyszerű autentikus szövegek lénye-

gének megértése; az egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető in-

formáció kiszűrése; az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok el-

végzése; a képek segítségével az olvasott szövegek értelmezése; érdeklődés 

kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése, leírás alapján illusztráció készítése, képek 

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása. Különböző műfajú szövegek - versek, me-

sék, történetek, viccek- közös olvasása. Egyszerű, informatív szövegből - brosúrából, menet-

rendből, utcai táblákról, feliratokról - tárgyszerű információ szerzése. Egyszerű üzenetek, pél-

dául képeslapok szövegének megértése. Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonat-

kozó kérdéseinek megértése. Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése, útbaigazítás. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

 Hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 
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Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi szabályok ismerete.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési fel-

adatok 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni 

írása. Megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása. 

Írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok el-

végzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása - napirend bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfelira-

tok készítése. 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása - hagyományos vagy elektronikus képes-

lap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail. 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok, bejelentők, a személyes adatokra vonatkozó rész-

ének kitöltése. Hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők készítése tanári/osztály-

társi segítséggel. Kreatív írás: napló, dalszöveg, versek. Egy-két mondatos üzenet, illetve be-

jegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg, leírás, felirat, utasítás. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

 
A szaktanár a tanulócsoport kompetenciáinak figyelembevételével a 

készségek együttes mérésének módját maga határozza meg. 
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Tematikai egységeken belül feldolgozandó témakörök 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának, előismereteinek megfelelően szükséges feldolgozni.  

Témakörök 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. 

Otthon  

Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Étkezés 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Idő, időjárás 

Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk.  Tantárgyaim, tanáraim. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. 

 

A tematikai egységek és óraszámok áttekintő táblázata 

5.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti  mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondo-

zásra, az önálló (otthoni) tanulás támogatására használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

   

6.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondo-

zásra, az önálló (otthoni) tanulás támogatására használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 
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A teljesítmény mérése 

A mérés-értékelés célja és alapelvei   
A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önma-

gukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módsze-

reivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.)  

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja 

az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása.  

A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 

 A mérés  

 Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az 

íráskészség) végezzük, a hangsúly a beszédkészségen és az olva-

sott szövegértésen legyen.  

 A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

 Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lénye-

gét kelljen megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy 

konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből.  

 A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a mi-

nimumszinttől az alapszint felé vezető skálán.  

 A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legye-

nek, olyan témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett 

tananyagban megtalálhatók.  

 A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, 

közérthető utasításokat adjunk.  

 A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

 Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükséges-

nél mindig több lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

 A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dal-

szövegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása 

hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), 

interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészí-

tése megadott szavakkal. 

A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) pár-

beszéd: interakció az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló be-

mutatása 6-8 egyszerű mondattal. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 alsó szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az is-

mert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szöve-

geket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve ön-

álló írott szövegeket alkot.  
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7.-8. ÉVFOLYAM 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttoktatás 7.–8. évfolyamon idegen nyelvet tanulók az A1 alsó 

szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba, ami a Közös európai referen-

ciakeret (KER) szerint „alapszintű”, és ezen belül „minimumszintű” nyelvismeretet jelent. A ko-

rábbi években megtanulták, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható 

nyelvtudás. A tanulók megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fej-

lődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani.  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommu-

nikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott 

életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a hatékony, önálló 

tanulás területén. Felnőtt tanulókról van szó, tehát egyre nagyobb szerepet kap a tanulási folya-

matban a digitális kompetencia fejlesztése. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus szöveg-

fajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani be-

szédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan 

továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. Javasolt ebben a fejlesztési szakaszban az 

önértékelés és a társértékelés módszereivel való megismerkedés, illetve ezen módszerek alkal-

mazása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input 

minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7.–8. évfolyamon bővülnek és mélyülnek. Ezek és az újonnan feldolgo-

zásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területeinek tartalmaival, 

és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban meg-

ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szem-

pontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és annak, hogy a ta-

nulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan ér-

deklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, 

értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudá-

sukat. Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, 

amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása 

lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtu-

dásukat.  

 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 szintet. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

 
A nyelvtanár maga dönti el, hogy a komplex nyelvhasználat milyen for-

máját választja a tanulók teljesítményének bemeneti méréséhez. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szinten történő célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rö-

vid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési fel-

adatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megér-

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

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témá-

jára, tartalmára; a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből; néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése - osztály-

termi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat -, és a tanári utasítá-

sok megértése. Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid autentikus szövegek 

bemutatása, néhány konkrét információ kiszűrése, a megértést segítő feladatok segítségével;  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése. A szaktanáron kívül egyéb beszélők megértése, amennyiben azok a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat 

megismételve beszélnek.  

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Képekkel illusztrált történetek, dalok, versek, kisfilmek, a célnyelvi 

kultúrát bemutató multimédiás anyagok, a célcsoportnak szóló egyéb 

hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interak-

tív feladatok. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begya-

korolt beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban; kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyze-

tekben, válaszadás a kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kérdések felte-

vése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel. A célnyelv tudatos használata a tanórai 

tevékenységek során. Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, 

spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. A kommunikáció fenntartása érdekében, nem 

értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés gyakorlása.  

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, felszó-

lítások, kérések, spontán megnyilvánulások. 
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Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintnek megfelelően, felkészülés után rövid szövegek elmon-

dása. 

A tantárgyhoz kapcsol-

ható fejlesztési feladatok 

A tanuló képes önmagáról és közvetlen környezetéről összefüg-

gően beszélni, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával. 

A tanuló képes munkája bemutatására egyszerű nyelvi eszközök-

kel. Tud rövid, egyszerű történetek elmesélni. Meg tud fogalmazni 

egyszerű állításokat; összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazására képes. Tud egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mon-

datfajtákat használni. Ismeri és alkalmazza a megértést segítő leg-

fontosabb stratégiákat. A kiejtése, intonációja és beszédtempója 

közelít a célnyelvi normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal. Csoportos prezentáció jegyzetek alapján. Autentikus hangzó-

anyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (képleírás, tanu-

lói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 

megértése. 

A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló számára ismert témákban szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegek-

ben; autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető informá-

ciók kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

tájékozódás a célnyelvi kultúráról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek  leírás, történet, párbeszéd  

megértése. Egyszerű szövegekben - hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid 

újságcikkben, programfüzetben- lényeges információk megtalálása. 

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

lati utasítások, instrukciók megértése, követése.Információszerzés hagyományos és elektroni-

kus forrásokból. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

 Ismeretterjesztő szövegek, dalszövegek, cikkek - a célcsoportnak szóló 

újságokból és holnapokról-, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyomá-

nyos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menet-

rend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szintű ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; a tanu-

lók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 
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A tantárgyhoz kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról összefüggő 

mondatok írása; az írás kommunikációs eszközként történő haszná-

lata; gondolatok kifejtése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datokban; egyszerű szövegek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. A tanuló közvetlen környezetével kapcso-

latos témákról egyszerű, összefüggő mondatok írása, különböző szövegtípusok létrehozása - 

leírás, élménybeszámoló, párbeszéd. Levél, üzenet, blogbejegyzés , fórumbejegyzés írása. 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal - és, vagy, mert. Írásbeli műfajok leg-

alapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése - megszólítás levélben, e-mailben, záró for-

mula. A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel - szövegkiemelés, internetes, vagy 

SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor. 

A fenti tevékeny-

séghez használható 

szövegfajták/ szö-

vegforrások 

 Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, le-

vél, email, SMS, blogbejegyzés. 

 

Tematikai egységeken belül feldolgozandó témakörök 

Az 5.–6. évfolyamon megismert témakörök magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bő-

víthetők, ezért az új témák mellett ezeket is szükséges feldolgozni. 

Az alaptémaköröket a tanulók életkorának, előismereteinek megfelelően szükséges feldolgozni.  

 

Témakörök 

Család : Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, közös 

programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

Otthon : Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban.  Ott-

hontalanok. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, fő-

zés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. Időjá-

rási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Extrém spor-

tok. Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, bará-

taim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív játékok. Mozi, szín-

ház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal. 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, tájegy-

ségek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás. Üzletek, bevásár-

lóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Utazás, pihenés 
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Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési eszközök. Utazás belföldön és 

külföldön. 

 

A tematikai egységek és óraszámok áttekintő táblázata 

7.ÉVFOLYAM Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti  mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák  a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondo-

zásra, az önálló (otthoni) tanulás támogatására használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

   

8.ÉVFOLYAM  

Tematikai egység neve Óraszám 

Esti tagozat Levelező tagozat 

A tanulók teljesítményének bemeneti mérése 1 1 

Beszédértés 10 10 

Szóbeli interakció 15 15 

Összefüggő beszéd 14 14 

Olvasott szöveg értése 14 14 

Íráskészség 10 10 

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 1 1 

Szabadon felhasználható órák a szaktanár saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondo-

zásra, az önálló tanulás támogatására használja 

7 7 

Összes óraszám 72 72 

 

A teljesítmény mérése 

A mérés-értékelés célja és alapelvei   
A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért 

eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat az egyes tanulók önmaguk-

hoz és tanulótársaikhoz viszonyított teljesítményének értékeléséhez. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és módszere-

ivel. (Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) 

A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól 

és az értékelés szempontjairól. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a mérés célja az 

elsajátított ismeretek, készségek azonosítása. A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészülésre, 

s ha indokolt, a javításra. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 
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A mérés  

 Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az írás-

készség) végezzük, a hangsúly a beszédkészségen és az olvasott 

szövegértésen legyen. 

 A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

 Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét 

kelljen megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy 

konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből. 

 A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a mi-

nimumszinttől az alapszint felé vezető skálán. 

 A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legye-

nek, olyan témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett 

tananyagban megtalálhatók. 

 A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, köz-

érthető utasításokat adjunk. 

 A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

 Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél 

mindig több lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

 A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dal-

szövegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása 

hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), 

interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészí-

tése megadott szavakkal. 

 A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: 

a) párbeszéd: interakció az átvett témakörök alapján, 

b) egy téma önálló bemutatása 8-10 egyszerű mondattal. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazva történetet mesél el, leírást ad saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző tí-

pusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 
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MATEMATIKA 

 

A matematikai műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol  

az egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő abszt-

rakciós képességnek megfelelően. 

Azonban a felnőttek esti tagozatos oktatásánál ez esetleg túlzottan elaprózná az ismereteket, ezért 

a kerettantervi ajánlásnak megfelelően a kétéves ciklusokon belül inkább tömbösítve dolgozunk 

az egyes témákkal, mivel ezt nem zárja ki sem a tanterv, sem más szabály, ezért is részben bont-

juk egy-egy tanévre a helyi tantervet. 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarend Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Matematika 3 2 3 1,5 2 2 2 1,5 

Éves összes 108 72 108 54 72 72 72 54 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrend-

szerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a szemé-

lyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedé-

sét. A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matema-

tika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; 

a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; 

más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A felnőtt tanulóknál hasznos és fontos, hogy élet- és munkatapasztalataikat, előzetes ismereteiket 

beépíthessék tanulásuk folyamatába. Erre a szaktanárnak lehetőséget kell adnia, ezeket értékelni 

és hasznosítani kell. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább ki tud-

ják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelle-

ket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axi-

omatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geomet-

riai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a 

tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és 

gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a 

reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátí-

tása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), 

műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A 

tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományok-

ban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipoté-

zisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az 

emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktú-

ráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók 

absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése 
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és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az 

önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés ké-

pességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gon-

dolkodás bizonyos szintjére. 

 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns infor-

mációk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több 

szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyze-

tekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, 

fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gon-

dolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy 

tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási 

módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy vilá-

gosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan ala-

kul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg meg-

értésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott 

információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában ki-

alakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak 

megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a probléma-

megoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak 

fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok 

alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakí-

tásához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondol-

kodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló 

előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogal-

makra támaszkodva stratégiát tartalmaz ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több kü-

lönböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több 

megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és fel-

ismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton 

példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 

pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősö-

dik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. 

A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezés-

ben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmé-

nyek mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erős-

ségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, 

és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Fe-

lelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások állás-

pontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 
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A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetek-

hez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai 

gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak 

között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. En-

nek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és 

az új ötletek megalkotásának képességét 

 

5. évfolyam  témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

5.ÉVFOLYAM  Esti Levelező 

Halmazok 4 3 

Matematikai logika, kombinatorika 4 3 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 9 7 

Alapműveletek természetes számokkal 16 11 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 16 11 

Közönséges törtek 7 5 

Arányosság 5 3 

Egyszerű szöveges feladatok 11 10 

Sorozatok 5 2 

Mérés és mértékegységek 16 8 

Síkbeli alakzatok 5 3 

Szerkesztések 5 3 

Valószínűség-számítás 5 3 

Összes óraszám: 108 72 
 

TÉMAKÖR: Halmazok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 
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TEVÉKENYSÉGEK 
 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) szempontjá-

nak/szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, elemű részhalmazok képzése, például néhány természetes 

szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása. Példák és ellenpéldák muta-

tása részhalmazra 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendel-

kező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán. 

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 

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

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan ösz-

szeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyő-

zésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok al-

kotása 

 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztema-

tikus felsorolás 

FOGALMAK 
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehető-

ségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 
TEVÉKENYSÉGEK 

 Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása 

a nyitott mondat igazzá tételére 

 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek meg-

felelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 

TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat 

a hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való osztható-

ság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk sze-

rint csoportosítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben csopor-

tosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös több-

szörösök meghatározása 

 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete 

és alkalmazása 

 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint 

FOGALMAK 
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

 Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart számegyenes 

segítségével 
 

TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 

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

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kere-

kíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A há-

nyadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkal-

mazása 
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 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása so-

rán; a hányados becslése 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő mű-

veletsor felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, 

a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, há-

nyados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli mű-

veletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasz-

tása. Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz 

szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

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

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kere-

kíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
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 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő mű-

veletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasz-

tása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Közönséges törtek 

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

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés  

TEVÉKENYSÉGEK 
 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész kiemelése 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 

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

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becs-

lésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kere-

kíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő mű-

veletsor felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 
közös nevező, reciprok 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli mű-

veletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasz-

tása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Arányosság 

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

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszá-

mítási feladatokat megold; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakor-

lati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

 Törtrész kiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak alkalma-

zásával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

FOGALMAK 
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), ob-

jektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 
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 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

 Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti tanulmá-

nyokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

 

TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 

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

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladato-

kat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, pél-

dául szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 
becslés, ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése sza-

kaszokkal 

 

TÉMAKÖR: Sorozatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 
sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

− Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

− A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 
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TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 

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

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó ösz-

szefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységek-

kel a természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegysé-

gei, felszín, térfogat és mértékegységei 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése. Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott 

szögtartományok megfigyelése; szögmérő használata 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, 

a terem alapterülete, berendezés össztérfogata) 

 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján. Isko-

laépület adatainak becslése, mérése Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mé-

rése 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

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

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 
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 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőt-

lenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú 

és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése. Szívószálból, hurkapálcából 

háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 

 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása. Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

TÉMAKÖR: Szerkesztések 

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

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; ismer és használ dinamikus 

geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuza-

mos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesz-

tése; szögfelezés, szögmásolás. Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőle-

ges, szögfelező félegyenes 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a pa-

don. Ábrák másolása másolópapír segítségével; a másolat mozgatása 

 Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével 

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, tenge-

lyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 

 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

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

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, ren-

dezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 
valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” ese-

mény 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett szí-

nes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: való-

színűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk kártyákra 

(például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma 

szín; egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd 

mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísér-

letek végén elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád? 

 Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 kí-

sérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével.  
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6. évfolyam  témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 Esti Levelező 

Halmazok 4 3 

Matematikai logika, kombinatorika 4 3 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 7 4 

Alapműveletek természetes számokkal 11 6 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 11 6 

Tizedes törtek, racionális számok 5 3 

Alapműveletek közönséges törtekkel 5 3 

Alapműveletek tizedes törtekkel 5 3 

Arányosság, százalékszámítás 7 3 

Egyszerű szöveges feladatok 7 3 

A függvény fogalmának előkészítése 7 3 

Sorozatok 5 2 

Mérés és mértékegységek 9 4 

Síkbeli alakzatok 5 2 

Transzformációk, szerkesztések 5 2 

Térgeometria 5 2 

Leíró statisztika 3 1 

Valószínűség-számítás 3 1 

Összes óraszám: 108 54 

 

TÉMAKÖR: Halmazok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) szempontjá-

nak/szempontjainak felfedeztetése 
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 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, elemű részhalmazok képzése, például néhány természetes 

szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása. Példák és ellenpéldák muta-

tása részhalmazra 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendel-

kező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán. 

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 

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

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan ösz-

szeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyő-

zésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok al-

kotása 

 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztema-

tikus felsorolás 

FOGALMAK 
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehető-

ségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 
TEVÉKENYSÉGEK 

 Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása 

a nyitott mondat igazzá tételére 

 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek meg-

felelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 

TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

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

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat 

a hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való osztható-

ság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk sze-

rint csoportosítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben csopor-

tosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös több-

szörösök meghatározása 

 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete 

és alkalmazása 

 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint 

FOGALMAK 
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

 Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart számegyenes 

segítségével 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 

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

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kere-

kíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. 

A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkal-

mazása 

 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása so-

rán; a hányados becslése 
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 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő mű-

veletsor felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, 

a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, há-

nyados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli mű-

veletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasz-

tása. Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz 

szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

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

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kere-

kíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmér-

séklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút ér-

ték fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés so-

rán 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 
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 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő mű-

veletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasz-

tása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Tizedes törtek, racionális számok 

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

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész kiemelése 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 

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

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becslés-

ével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 
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 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 
közös nevező, reciprok 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok 

elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tizedes törtekkel 

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

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becslés-

ével; 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írás-

ban oszt. A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő mű-

veletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
Kerekítés 
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TEVÉKENYSÉGEK 
 A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítség-

ével 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli mű-

veletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasz-

tása. Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz 

szöveges feladat írása 

 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

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

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszá-

mítási feladatokat megold; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakor-

lati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak alkalmazá-

sával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

FOGALMAK 
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), ob-

jektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

 Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti tanulmá-

nyokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

 

TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 

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

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 
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 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladato-

kat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, pél-

dául szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 
becslés, ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése sza-

kaszokkal 

 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 

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

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges sza-

bályának megadása  

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigye-

lése, elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 

FOGALMAK 
megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

 Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó já-

ték, kültéri tájékozódási verseny 

 Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

 

TÉMAKÖR: Sorozatok 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 
sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

− Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

− A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 

TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 

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

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó ösz-

szefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységek-

kel a természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegysé-

gei, felszín, térfogat és mértékegységei 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése. Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott 

szögtartományok megfigyelése; szögmérő használata 

 Osztályterem adatainak becslése,  
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 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján. Isko-

laépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső magas-

sága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata; épület 

hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogat). Közeli játszótér, park, 

tó, épület adatainak becslése, mérése 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

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

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti kü-

lönbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábráju-

kat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú 

és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegte-

len tulajdonságok kizárása) 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása 

 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 
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TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

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

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő áb-

rát; 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuza-

mos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesz-

tése; szögfelezés, szögmásolás 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőle-

ges, szögfelező félegyenes 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a pa-

don. Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

 Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével  

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, tenge-

lyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 

 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját 
 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

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

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
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 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásai-

nak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, 

élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, meg-

beszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek használata 
 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

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

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a kö-

zépső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása A táblázatok adatainak 

értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram) kismé-

retű mintán 

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és digi-

tális eszközökkel kisméretű minta esetén 

 Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés alapján 

kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 
adat, diagram, átlag 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmé-

rés készítése Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoport-

munkában 
 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, ren-

dezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 
valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” ese-

mény 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett szí-

nes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: való-

színűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk kártyákra 

(például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma 

szín; egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd 

mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísér-

letek végén elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád? 

 Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 kí-

sérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

 

7.–8. ÉVFOLYAM 
A 7.–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének 

fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata. Elvárható 

a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges problémák mate-

matikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának igénye és a tanult ma-

tematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. Fejlődik a vitatkozás és az 

érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A 7.–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 

Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti is-

meretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok előké-

szítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. 

Az egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a 

szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák meg-

oldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkal-

mazva történik. A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondo-

latmenet bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek 

is támogatják. 
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2. évfolyam témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti Levelező 

Halmazok, számhalmazok 4 4 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 6 6 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 7 7 

Arányosság, százalékszámítás 9 9 

Szöveges feladatok előkészítése 7 7 

Szöveges feladatok 7 7 

A függvény fogalmának előkészítése 3 3 

Síkbeli alakzatok 7 7 

Transzformációk, szerkesztések 7 7 

Térgeometria 7 7 

Leíró statisztika 4 4 

Valószínűség-számítás 4 4 

Összes óraszám: 72 72 

 

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

FOGALMAK 
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, elemű részhalmazok képzése. Legfeljebb 4 elemű halmaz 

esetén az összes részhalmaz előállítása. Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például 

A={paralelogrammák} halmaz részhalmaza B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoi-

dok} 
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 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály 

tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók. Konkrét elemek két-

három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonsággal rendelkező elemek, 

a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az egyetlen tulajdonsággal 

sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan ösz-

szeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyő-

zésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével 

és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisz-

tematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 
„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

 Számkártyás feladatok megoldása 

 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül), 

családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás átte-

kintésére 

 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

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

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbon-

tás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek fel-

írása 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

FOGALMAK 
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel 

 Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám 

 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

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

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszá-

mítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, keve-

rési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) összeha-

sonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
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 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 
fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenle-

tes mozgás (megtett út  sebesség, megtett út  menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes moz-

gás (adott út megtételénél sebességmenetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása 

és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás költség-

vetésének tervezése 

 Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegysé-

gekkel. Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a ki-

sebb egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üre-

ges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése 

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

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeret-

len mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 
változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; 

kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a meg-

felelő kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 
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 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok 

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

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladato-

kat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egy-

szerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 
Ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik” al-

kalmazásával 

 Saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, bankkártyaválasztás, meg-

takarítások 

 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 

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

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való met-

széspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 
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TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó 

értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása 

 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Háromszögek külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, kon-

vex és konkáv közti különbség, átló fogalma 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; 

halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján átda-

rabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal, 

körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; 

annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négyzet 

nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfi-

gyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a ta-

pasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges pa-

pír területének becslése, számolása 

 Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  

 Derékszög kijelölése csomós kötéllel 
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 Pitagoraszi számhármasok keresése 

 Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, az is-

kola épületében és a játszótéren 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeik-

kel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 
szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

 Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső pereme, ma-

kett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

 Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euk-

lideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

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

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó ösz-

szefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 
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 Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egy-

máshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 

 A gömb mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, síkmetsze-

tek 

 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számo-

lással 

FOGALMAK 
hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

 Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldása-

inak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, meg-

beszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 

 A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből elemek 

választása megadott szempontok alapján 

 Földgömb bemutatása matematikai szempontból Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alap-

jairól például narancson 

 Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása 

 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 
 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a kö-

zépső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó di-

agramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

 Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 

 Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása  
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 Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) megfigye-

lése, összehasonlítása 

FOGALMAK 
oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

 Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök haszná-

latáról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

 Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása csoport-

munkában 
 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, ren-

dezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása di-

gitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 
esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-deszkával, 

zsákba helyezett színes golyókkal 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egy-

szerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vo-

natkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk 

az események gyakoriságára 

 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások ered-

ményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 
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3. évfolyam témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám  

 Esti Levelező 

Halmazok, számhalmazok 4 3 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 6 4 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 7 5 

Arányosság, százalékszámítás 9 7 

Szöveges feladatok előkészítése 7 5 

Szöveges feladatok 7 6 

A függvény fogalmának előkészítése 3 3 

Síkbeli alakzatok 7 5 

Transzformációk, szerkesztések 7 5 

Térgeometria 7 5 

Leíró statisztika 4 3 

Valószínűség-számítás 4 3 

Összes óraszám: 72 54 

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

FOGALMAK 
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, elemű részhalmazok képzése. Legfeljebb 4 elemű halmaz 

esetén az összes részhalmaz előállítása. Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például 

A={paralelogrammák} halmaz részhalmaza B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoi-

dok} 
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 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály 

tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonsággal 

rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az egyet-

len tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan ösz-

szeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyő-

zésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével 

és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisz-

tematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 
„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

 Számkártyás feladatok megoldása 

 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül), 

családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás átte-

kintésére 

 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

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

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbon-

tás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek fel-

írása 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

FOGALMAK 
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

 Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám 

 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

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

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszá-

mítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, keve-

rési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) összeha-

sonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
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 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 
fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenle-

tes mozgás (megtett út  sebesség, megtett út  menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes moz-

gás (adott út megtételénél sebességmenetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása 

és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás költség-

vetésének tervezése 

 Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegysé-

gekkel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb egy-

ségből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üre-

ges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése 

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

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeret-

len mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 
változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; 

kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a meg-

felelő kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 
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 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok 

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

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladato-

kat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egy-

szerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 
Ellenőrzés 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik” al-

kalmazásával 

 Saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, bankkártya választás, meg-

takarítások 

 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 

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

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való met-

széspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 
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TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó 

értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása 

 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Háromszögek külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, kon-

vex és konkáv közti különbség, átló fogalma 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; 

halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján átda-

rabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal, 

körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; 

annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négyzet 

nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfi-

gyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a ta-

pasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges pa-

pír területének becslése, számolása 

 Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  

 Derékszög kijelölése csomós kötéllel 
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 Pitagoraszi számhármasok keresése 

 Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, az is-

kola épületében és a játszótéren 

 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeik-

kel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 
szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

 Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső pereme, ma-

kett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

 Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euk-

lideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

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

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó ösz-

szefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 

 Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egy-

máshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 

 A gömb mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, síkmetsze-

tek 

 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számo-

lással 

FOGALMAK 
hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

 Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldása-

inak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, meg-

beszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 

 A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből elemek 

választása megadott szempontok alapján 

 Földgömb bemutatása matematikai szempontból. Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alap-

jairól például narancson 

 Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a kö-

zépső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó di-

agramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

 Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 
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 Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása  

 Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) megfigye-

lése, összehasonlítása 

FOGALMAK 
oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

 Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök haszná-

latáról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

 Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása csoport-

munkában 

 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, ren-

dezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása di-

gitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 
esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-deszkával, 

zsákba helyezett színes golyókkal 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egy-

szerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vo-

natkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk 

az események gyakoriságára 

 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások ered-

ményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 
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TÖRTÉNELEM 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 0,5 1 0,5 1,5 0,5 2 0,5 

Éves 36 18 36 18 54 18 72 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A történelemtanítás és tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint 

a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, 

történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerked-

jen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azono-

suljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar 

nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az eu-

rópai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános euró-

pai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar 

történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi 

helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a ta-

nulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 

helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális 

és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 

 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalma-

zott kulcskompetenciákat 

A tanulás kompetenciái: A felnőtt tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástar-

talmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvég-

zéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgo-

zása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő ha-

tásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak 

megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges 

elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos ké-

pességét. A felnőtt tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az 

iskolán kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei-

nek megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat  az iskolai történelemta-

nulás élményszerűsége mellett  erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy leg-

alábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésé-

nek egyik hatékony módja. A felnőtt tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket 

folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök 

segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből 

származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek 

(kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 

használatával a tanuló információkezelési és feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti 

elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

462 

információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes 

portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált forrá-

sok feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális informá-

ciófeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájé-

kozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A felnőtt tanuló az információk, illetve a forrá-

sok feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi 

források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, probléma-

megoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás ki-

alakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek 

különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következmé-

nyeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A felnőtt tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi élet-

utaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető 

modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, 

hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos 

történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szo-

lidaritás követésre méltó példáit. A felnőtt tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, 

életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A tár-

sadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a ta-

nuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A törté-

nelem tanulása során a felnőtt tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségé-

nek fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudo-

mányos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az ér-

tékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a 

mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A felnőtt tanuló megismeri és érté-

keli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók 

és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 

alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmód történeti témakörök fel-

dolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom lét-

fenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyi-

ségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, 

egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a 

pályaválasztás során is. 

A helyi tanterv alapján a szaktanár évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, amelyre 

több idő használható fel, a szabadon tervezhető órakeret terhére, amelyet tanévente az adott osz-

tály tanulóihoz igazítva az éves tanmenetben jelenít meg. A mélységelvű feldolgozás legalább 

70%-ának magyar történelmi témájúnak kell lenni. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott 

téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldol-

gozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a 

múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 
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5.-6. ÉVFOLYAM 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETEL-

MÉNYEK) 
TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz 6. évfolyam - végére a felnőtt tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó 

legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 

egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidókeresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a leg-

fontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, il-

letve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelen-

ségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 

önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 

 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a közép-

korban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek 

kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai tör-

ténelmi folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a kü-

lönböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve 

rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egy-

szerű válaszokat képes adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 

gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtá-

rak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 

 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 

 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témá-

hoz; 

 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 

 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 

 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 

 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az esemé-

nyeknek; 

 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 
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A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény és jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, kor-

szakra való utalással végez időmeghatározást; 

 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag 

segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni 

egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 

azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) 

tervez és készít. 

 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, 

saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 

 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 

 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 

 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az ér-

telmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi 

fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblá-

zatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 

 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 

 meghallgatja mások véleményét, érveit; 

 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi ese-

ményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi ma-

gatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 

 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 

 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 

 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 
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A felnőtt tanuló az 5.–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és fo-

lyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyedura-

lom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áru-

termelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

5. ÉVFOLYAM   

Személyes történelem 3 1 

Fejezetek az ókor történetéből 6 3 

A kereszténység 6 3 

A középkor világai 6 3 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 6 3 

Évente két mélységelvű téma 6 3 

Szabadon felhasználható 3 2 

Összes óraszám 36 18 

   

6. ÉVFOLYAM   

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 6 3 

Új látóhatárok 4 2 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történeté-

ből 

4 2 

Élet a kora újkori Magyarországon 4 2 

Forradalmak kora 5 3 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 5 2 

Évente két mélységelvű téma 6 3 

Szabadon felhasználható 2 1 

Összes óraszám: 36 18 

 

  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

466 

5.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Személyes történelem 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem 

a történelem 

Családi fotóalbum és szemé-

lyes tárgyak. 

Személyes történetek doku-

mentálása, elbeszélése. Egy 

nap dokumentálása. 

Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára pl. 

Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 

Kronológia: Kr. e. és 

Kr. u., évszázad, ős-

kor, ókor, középkor, 

újkor, jelenkor / mo-

dern kor. 

 

Egyszerű, személyes 

történetek elmesélése. 

Családi fotók, tár-

gyak, történetek gyűj-

tése és rendszerezése. 

Címer, zászló, pecsét 

készítése önállóan 

vagy társakkal. 

Információk gyűjtése 

képi és tárgyi forrá-

sokból megadott 

szempontok szerint. 

A történelmi idő ábrá-

zolása vizuális eszkö-

zökkel. 

Címer, 

zászló, pe-

csét, az idő 

mérése 

Címerek és zászlók alkotó-

elemei saját település és Ma-

gyarország címere és zász-

laja példáján. 

A hitelesítés eszköze, a pe-

csét (pl. az Aranybulla pe-

csétje). 

Személyes címer-, zászló- és 

pecsétkészítés. 

Az időszámítás. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 

 Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 

 Időszalag készítése. 

 Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 

 Címerek értelmezése tanári irányítással. 

 

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok /Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 

Egyiptom 

világa 

Földművelés a Nílus men-

tén. 

Hitvilág és halottkultusz a 

piramisok és a Királyok 

Völgye példáján: Memphis 

és Théba. 

A legjelentősebb talál-

mány: az írás. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

városállam, jósda, 

többistenhit, olüm-

piai játékok, monda, 

provincia, rabszolga, 

gladiátor, amfiteát-

rum, falanx, légió, 

népvándorlás. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz 

 Az ókori egyiptomi, gö-

rög és római életmód 

főbb vonásainak felidé-

zése. 

 Információk gyűjtése az 

ókori és a modern olim-

piai játékokról, és össze-

hasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés leg-

alapvetőbb jellemzőinek 

bemutatása. 

 Görög hoplita felisme-

rése, fegyverzetének 

Az ókori 

Hellász 

öröksége 

Mindennapok egy görög 

városban: Athén és lakói. 

Görög istenek, az olümpiai 

játékok. Az athéni és spár-

tai nevelés. 
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Az ókori 

Róma 

öröksége 

 Róma alapítása a mon-

dákban. 

 Egy római polgár min-

dennapjai. 

 A gladiátorviadalok és 

a kocsiversenyek. 

 Római emlékek Pannó-

niában. 

Athéné, Nagy Sán-

dor, Romulus, Han-

nibál, Julius Caesar, 

Augustus, Attila.  

 

Kronológia: Kr. e. 

776 az első feljegy-

zett olümpiai játé-

kok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyo-

mány szerint, Kr. e. 

490 a marathóni 

csata, Kr. u. 476 a 

Nyugatrómai Biro-

dalom bukása. 

 

Topográfia: Egyip-

tom, Nílus, Athén, 

Olümpia, Spárta, Itá-

lia, Róma, Pannónia, 

Aquincum, Mara-

thón, Római Biroda-

lom. 

azonosítása képen, re-

konstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk okainak 

és következményeinek 

bemutatása; illetve a ta-

nult hősökhöz kapcso-

lódó történetek felidé-

zése. 

 Mai magyar településne-

vek azonosítása az ókori 

Pannónia térképén.  

 A Hun Birodalom föld-

rajzi kiterjedésének nyo-

mon követése a térképen. 

 A nomád életmód, gaz-

dálkodás és hadviselés 

alapvető jellegzetessége-

inek felidézése. 

 Történelmi mozgások 

(pl. hadmozdulatok, had-

járatok, népmozgások) 

nyomon követése törté-

nelmi térképen. 

A görög-

római 

hadvise-

lés 

 Görög hadviselés a ma-

rathóni csata példáján. 

 Nagy Sándor hadserege 

és hódításai. 

 Az ókor „tankjai”: Han-

nibál elefántjai. 

 Caesar légiói. 

Képek a 

népván-

dorlás ko-

rából 

 A Római Birodalom 

szétesése. 

 A Hun Birodalom.  

 Attila és hadjáratai: az 

ókor egyik legnagyobb 

csatája (a catalaunumi 

csata). 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 

 Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. 

piac, kikötő) feltüntetésével. 

 Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 

 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 

 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 

 A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és fel-

dolgozása. 

 Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 

 Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 
 

TÉMAKÖR: A kereszténység 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

Az Ószövetség 

népe 

 

 Az Ószövetség/Héber 

Biblia: Ábrahám és Mó-

zes. 

 Az önálló zsidó állam 

alapítói: Dávid és Sala-

mon története. 

Fogalmak: egyistenhit, 

Biblia, Ószövetség/Hé-

ber Biblia, Újszövet-

ség, zsidó vallás, ke-

resztény vallás, ke-

resztség és úrvacsora. 

Személyek: Mózes, Dá-

vid, Salamon, Jézus, 

Mária, József, Szent 

 Jézus élete leg-

fontosabb esemé-

nyeinek bemuta-

tása. 

Jézus erkölcsi tanítá-

sainak értelmezése. 

A kereszténység fő 

jellemzőinek és elter-

jedésének bemuta-

tása. 

Jézus élete, ta-

nításai és a ke-

reszténység 

 Történetek az Újszövet-

ségből. 

 A kereszténység főbb 

tanításai. 
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 A kereszténység elterje-

dése.   

 A keresztény hitélet 

színterei és szertartásai. 

A kereszténység jelképei. 

Péter és Szent Pál apos-

tolok. 

 

Topográfia: Jeruzsá-

lem, Betlehem. 

A Héber Biblia máig 

ható innovációi: egy-

istenhit, tízparancso-

lat, heti pihenőnap  

TEVÉKENYSÉGEK: 
 A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 

 Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról. 

 Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 

 Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

 

TÉMAKÖR: A középkor világai 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban  

egy magyar vár 

(pl. Visegrád) 

és uradalom 

bemutatásával 

 Királyok és nemesek 

 Várépítészet  híres ma-

gyar középkori várak. 

 Egy uradalom műkö-

dése, a falvak világa (a 

jobbágyok élete). 

Fogalmak: föl-

desúr, lovag, ne-

mes, uradalom, 

jobbágy, ro-

bot,  pápa, szer-

zetes, bencés 

rend, pálos rend, 

kolostor, katoli-

kus, román stí-

lus, gótikus stí-

lus, polgár, céh, 

iszlám vallás. 

 

Személyek: 

Szent Benedek, 

Gutenberg, Mo-

hamed. 

 

Topográfia: Vi-

segrád, Pannon-

halma, Szent-

föld, Anglia, 

Franciaország. 

 A középkori és a mai 

életforma néhány jel-

legzetességének össze-

hasonlítása. 

 A középkori kultúra 

főbb vonásainak felidé-

zése. 

 Az egyes középkori tár-

sadalmi rétegek életfor-

mája közti eltérések 

összehasonlítása. 

 A középkori város és a 

falu összehasonlítása 

megadott szempontok 

alapján (pl. jellegzetes 

foglalkozások, élet-

mód). 

 A középkori hadviselés 

legalapvetőbb jellem-

zőinek bemutatása. 

 A középkori páncélos 

lovag felismerése, 

fegyverzetének azono-

sítása képen, rekonst-

rukciós ábrán. 

Élet a kolostor-

ban  egy ma-

gyar kolostor 

(pl. Pannon-

halma) bemu-

tatásával 

 A középkori egyházszer-

vezet. 

 A szerzetesség, kolostor. 

 Román és gótikus temp-

lomépítészet  híres ma-

gyar középkori egyházi 

emlékek.  

 Oktatás a középkorban. 

Élet a közép-

kori városban  

egy magyar vá-

ros (pl. Buda) 

bemutatásával 

 A céhek. 

 A városi polgárok. 

 Városépítészet  híres ma-

gyar középkori városok. 

 Könyvnyomtatás és re-

neszánsz. 

A keresztes lo-

vagok világa 

 Az iszlámarab kihívás. 

A nehézlovas harcmodor. 

Keresztesek a Szentföldön. 

A lovagi életforma és kul-

túra. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy 

kolostorról. 

 Tablókészítés a középkori magyar templomokról. 

 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 

 Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 

 Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 
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 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból 

lovag, jobbágyból püspök). 

 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. fog-

lalkozás, viselet, jelentős események stb.). 

 

TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok 

/ Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

Történetek a ma-

gyarok eredetéről 

 A hun-magyar eredettör-

ténet a krónikákban: Hu-

nor, Magor; Csaba ki-

rályfi. 

 Az Árpád-ház eredettör-

ténete: Emese álma, vér-

szerződés.  

Fogalmak: hunok, 

finnugor, törzs,  vér-

szerződés, fejedelem, 

honfoglalás, széke-

lyek, kalandozások, 

vármegye, tized, is-

pán, Szent Korona, 

tatárok/mongolok, 

kunok. 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, Géza, I. 

(Szent) István, I. 

(Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. 

Béla, IV. Béla, Szent 

Gellért, Szent Erzsé-

bet, Szent Margit. 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/10001038 István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla kiadása, 

12411242 a tatárjá-

rás, 1301 az Árpád-

ház kihalása. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kár-

pát-medence, Eszter-

gom, Buda, Székesfe-

hérvár, Horvátország, 

Muhi, Német-római 

Császárság. 

 A mondák és a 

valóság közötti 

kapcsolatok és 

ellentmondások 

felismerése. 

 A tanult mondai 

történetek fel-

idézése, a mon-

dai hősök szán-

dékainak azo-

nosítása. 

 Mondai szerep-

lők felismerése 

képek, művé-

szeti alkotások 

alapján. 

Rekonstrukciós 

rajzok, ábrák elem-

zése és/vagy készí-

tése a honfoglaló 

magyarok viseleté-

ről, lakóhelyéről, 

fegyverzetéről. 

Történetek felidé-

zése az Árpád-kori 

magyar történe-

lemből. 

A tanult történelmi 

személyek jelentő-

ségének felisme-

rése. 

A tanult uralkodók 

elhelyezése az idő-

szalagon. 

Honfoglalás és ka-

landozások 

 Álmos és Árpád alakja a 

krónikákban. 

A honfoglalás: Etelközből a 

Kárpát-medencébe. 

 Történetek a kalandozó 

magyarokról. 

Szent István és a 

magyar állam 

 Géza és I. (Szent) István 

alakja a krónikákban. 

 István harca Koppány-

nyal és a koronázás. 

 Államalapítás: egyház-

szervezés, vármegyék és 

törvények. 

Árpád-házi ki-

rályportrék 

 I. (Szent) László, a lo-

vagkirály. 

 Könyves Kálmán, a mű-

velt király.  

III. Béla, a nagyhatalmú ki-

rály. 

II. András és az Aranybulla 

 IV. Béla és a tatárjárás. 

Árpád-kori szen-

tek 

 Szent Gellért. 

 Szent Erzsébet. 

 Szent Margit. 

Árpád-kori győz-

tes harcok és csa-

ták 

A pozsonyi csata.  

Német támadások nyugat-

ról: felperzselt föld és a vér-

tesi csata. Nomád támadá-

sok keletről: a kerlési csata. 

Magyarország ko-

ronázási jelvényei 

 Szent Korona. 

 Palást, jogar, ország-

alma. 
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TEVÉKENYSÉGEK 
 Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 

 Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 

A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 

 Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 

 A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 

 

6.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 

Fejlesztési felada-

tok 

Magyar ki-

rályportrék a 

1415. század-

ból 

 Károly és az 

aranyforint. 

 Nagy Lajos, a hó-

dító. 

 Luxemburgi Zsig-

mond, a császár. 

Fogalmak: aranyforint, kor-

mányzó, végvár, szekérvár, 

zsoldos. 

 

Személyek: I. (Anjou) Károly, 

I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond, Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1456 a nán-

dorfehérvári diadal, 14581490 

Mátyás uralkodása. 

 

Topográfia: Lengyelország, 

Oszmán Birodalom, Csehor-

szág, Nándorfehérvár.  

 A mondák és a 

valóság közötti 

kapcsolatok és el-

lentmondások 

felismerése. 

Tematikus térkép ér-

telmezése és/vagy 

térképvázlat készí-

tése Nagy Lajos hó-

dításairól/Hunyadi 

János hadjáratairól. 

 A tanult törté-

nelmi személyek 

jelentőségének 

felismerése. 

Hunyadi Já-

nos, a török-

verő 

Hunyadi János, a 

sokoldalú hadvezér. 

 A nándorfehér-

vári diadal. 

Hunyadi Má-

tyás, a rene-

szánsz ural-

kodó 

 Mondák és törté-

netek Mátyás ki-

rályról. 

 A fekete sereg. 

 Mátyás rene-

szánsz udvara. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes uralkodócsa-

ládok szerint. 

 A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film segítségével). 

 Mátyás, a reneszánsz uralkodó  beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli láto-

gatásról.  

 A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és fel-

dolgozása. 

 Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

 

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok / 

Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A földrajzi 

felfedezé-

sek 

 A felfedezők útjai. 

 A világkereskedelem ki-

alakulása. 

Fogalmak: gyarmat, 

manufaktúra, tőkés, bér-

munkás, kapitalizmus, 
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 Gyarmatosítás Ameriká-

ban: az őslakosság sorsa, 

ültetvények és rabszolgák. 

bank, tőzsde, részvény, 

reformáció, református, 

evangélikus, ellenrefor-

máció és katolikus meg-

újulás, jezsuiták, vallási 

türelem, felvilágosodás. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Magellán, Lu-

ther Márton, Kálvin Já-

nos, Károli Gáspár, Páz-

mány Péter, Koperni-

kusz. 

 

Kronológia: 1492 Ame-

rika felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete. 

 

Topográfia: Spanyolor-

szág, India, Kína, Lon-

don, Sárospatak. 

 A nagy felfede-

zők útjainak be-

mutatása térké-

pen. 

 A céhek és a ma-

nufaktúrák össze-

hasonlítása. 

 A világkereskede-

lem útvonalainak 

bemutatása térkép 

segítségével. 

 A reformáció és 

katolikus meg-

újulás hatásának 

feltárása az anya-

nyelvi kultúra és 

oktatás területén. 

 Érvelés a vallási 

türelem mellett. 

Korai kapi-

talizmus 

 A tőkés gazdálkodás ki-

bontakozása és a polgáro-

sodó életmód. 

 A manufaktúrák, a világ-

kereskedelem kialakulása. 

 Az első bankok és tőzs-

dék. 

A vallási 

megújulás 

 Egyházi reformtörekvések 

a kora újkorban. 

 Reformáció és katolikus 

megújulás. 

 Az anyanyelvi kultúra és 

oktatás felvirágzása ma-

gyar példák alapján. 

Vallási türelem Erdélyben. 

Az új világ-

kép kiala-

kulása 

A természettudományok fejlő-

dése: a kopernikuszi fordulat. 

 A középkorit felváltó vi-

lágkép: a felvilágosodás. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe. 

 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól 

készült fotók alapján. 

 A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templo-

mok megtekintése. 

 Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 

 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: 

plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 

 Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott 

szempontok alapján. 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok / Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk 

hősei 

 II. Lajos és a moh-

ácsi csata. 

 Buda eleste és az or-

szág három részre 

szakadása. 

 A várháborúk hősei 

(pl. Dobó; Zrínyi, a 

szigetvári hős). 

Fogalmak: szultán, 

janicsár, török hó-

doltság, kuruc, la-

banc, szabadság-

harc, trónfosztás. 

   

Személyek: I. Szu-

lejmán, II. Lajos, 

 A mohácsi csata ese-

ményeinek rekonstru-

álása animációs film 

és térkép alapján. 

 A három részre sza-

kadt ország és a fonto-

sabb török hadjáratok 
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Bocskai, Beth-

len és Zrínyi 

 Bocskai István feje-

delem, a hajdúk ve-

zére. 

 Bethlen Gábor, Er-

dély fejedelme. 

 Zrínyi Miklós, a 

költő és hadvezér. 

 Buda visszavétele: a 

török kiűzése. 

Dobó István, Bocs-

kai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Mik-

lós (a költő és had-

vezér), II. Rákóczi 

Ferenc, Mária Te-

rézia. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger véd-

elme, 1686 Buda 

visszafoglalása, 

17031711 a Rá-

kóczi-szabadság-

harc. 

 

Topográfia: Moh-

ács, Eger, Erdélyi 

Fejedelemség, Po-

zsony, Bécs. 

 

bemutatása tematikus 

térképen.  

 A török- és Habsburg-

ellenes harcok hősei-

ről szóló történetek el-

beszélése, irodalmi 

szövegek felidézése. 

 Képek, ábrázolások 

gyűjtése és azonosí-

tása, filmrészletek ér-

telmezése a törökelle-

nes háborúk hőseiről 

és eseményeiről. 

 A három részre sza-

kadt ország térképé-

nek értelmezése. 

 Annak a bemutatása, 

hogy milyen hatással 

volt a török uralom 

Magyarország fejlődé-

sére. 

II. Rákóczi Ferenc életút-

jának és személyiségének 

bemutatása. 

II. Rákóczi Fe-

renc és szabad-

ságharca 

 Rákóczi fordulatos 

életpályája Mun-

kácstól Rodostóig. 

 Történetek a Rá-

kóczi-szabadságharc 

idejéből. 

 A szatmári béke: 

függetlenség helyett 

megbékélés a biro-

dalommal. 

Mária Terézia  Mária Terézia, a csa-

ládanya és uralkodó. 

 Intézkedései Ma-

gyarországon. 

A magyar huszárok és a 

berlini huszárcsíny. 

 Főúri kastélyok 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 

 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseménye-

iről. 

 Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény) feldolgozása. 

 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 

 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 

 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 

 Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság 

kori Magyarországon  

egy konkrét település 

(pl. Debrecen vagy 

Kecskemét) bemutatá-

sával 

 A török uralom. 

 A mezőváros 

élete. 

 Szarvasmarha-

kereskedelem. 

Fogalmak: nem-

zetiség, ortodox, 

barokk. 

 

Topográfia: 

Debrecen, Te-

mesvár. 

 

A kora újkori életmód ösz-

szehasonlítása a maival. 

A török kori mezővárosok 

mindennapjainak bemuta-

tása különböző gyűjtött 

források alapján. 

A 15. századi és a 18. szá-

zad végi magyarországi et-

nikai viszonyok összeha-

sonlítása térképen, illetve 

Élet a 18. századi Ma-

gyarországon  egy 

konkrét település (pl. 

Magyarország újra-

népesülése és újra-

népesítése. 
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Temesvár) bemutatá-

sával 

 Népek és vallá-

sok együttélése. 

 A barokk város-

építészet. 

táblázatban vagy diagra-

mon szereplő adatok segít-

ségével. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tema-

tikus térkép segítségével. 

 Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 

 Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 

 Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 

 Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok / Lexi-

kák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari forra-

dalom 

 Gyapotból pa-

mut. 

 A textilipar fej-

lődése. 

A gőzgép. Bányá-

szat, gyáripar, vas-

útépítés. 

Gyerekek és fel-

nőttek minden-

napjai egy iparvá-

rosban. 

Fogalmak: ipari forradalom, 

gyár, szabad verseny, tömeg-

termelés, munkanélküliség, 

forradalom, diktatúra. 

 

Személyek: James Watt, Edi-

son, Bonaparte Napóleon. 

 

Kronológia: 1789 a francia 

forradalom, 1815 a waterlooi 

csata. 

Topográfia: Párizs, Habs-

burg Birodalom, Oroszor-

szág, Nagy-Britannia. 

 Vélemény megfogal-

mazása a technikai fej-

lődés előnyeiről és hát-

rányairól. 

 A francia forradalom 

értékelése; pozitívu-

mok és negatívumok 

azonosítása. 

 Napóleon alakjának, 

történelmi szerepének 

megítélése különböző 

források alapján. Társa-

dalmi-poli-

tikai forra-

dalom 

 A köztársaság 

kísérlete Fr.o. 

A forradalmi ter-

ror. 

Napóleon a császár 

és hadvezér. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alap-

ján. 

 Beszélgetés a gyermekmunkáról. 

 Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 

 Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok / 

Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 

 

 Széchenyi István al-

kotásai. 

 A jobbágyfelszabadí-

tás kérdése. 

Fogalmak: országgyű-

lés, közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

A reformkor legfonto-

sabb problémáinak be-

mutatása. 
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 A magyar nyelv és a 

nemzeti kultúra ügye. 

sajtószabadság, cen-

zúra, miniszterelnök, 

honvédség, kiegyezés. 

 

Személyek: Széchenyi 

István, Kossuth Lajos, 

Batthyány Lajos, Bem 

József, Görgei Artúr, 

Klapka György, Ferenc 

József, Deák Ferenc. 

 

Kronológia: 18301848 

a reformkor, 1848. 

március 15. a pesti for-

radalom, 1849. október 

6. az aradi kivégzések, 

1867 a kiegyezés. 

 

Topográfia: Pest, Pá-

kozd, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad, Oszt-

rák-Magyar Monar-

chia. 

1848. március 15-e ese-

ményeinek felidézése 

képek, dokumentumok, 

visszaemlékezések, 

filmrészletek és/vagy 

dramatikus jelenetek se-

gítségével. 

A kor történelmi szerep-

lőinek jellemzése; tevé-

kenységük bemutatása. 

A zsidóság pozitív sze-

repe a szabadságharc-

ban. 

A tavaszi hadjárat had-

mozdulatainak végigkö-

vetése térképen. 

A szabadságharcot kö-

vető megtorlás néhány 

konkrét esetének bemu-

tatása (aradi vértanúk, a 

zsidóságot sújtó közös-

ségi büntetés) 

A kiegyezés értékelése. 

A forradalom  A március 15-i esemé-

nyek és a 12 pont. 

Kossuth Lajos szerepe. 

 Az áprilisi törvények. 

 A Batthyány-kor-

mány. 

Képek a sza-

badságharc 

történetéből 

 Történetek a szabad-

ságharc idejéből. 

 Görgei Artúr, a had-

vezér. 

 A tavaszi hadjárat. 

 A Függetlenségi nyi-

latkozat. 

 A fegyverletétel és 

megtorlás  Arad. 

A kiegyezés  Az ellenállás formái. 

 Deák Ferenc szerepe. 

A kiegyezés megkötése. 

Az Osztrák-Magyar Mo-

narchia megszületése. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről. 

 Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 

 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 

 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 

 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 

 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 

 184849-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 

 Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 

 Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák 

Ferencről. 

 Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet 

betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 

 

7.–8. ÉVFOLYAM 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETEL-

MÉNYEK)  
TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a felnőtt tanuló: 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 

egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, il-

letve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelen-

ségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 
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 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 

önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

 tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 

 ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kul-

turális hatásait Magyarországon és a világban; 

 ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint 

napjainkra is hatással bíró következményeit; 

 fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a 

békére való törekvés mellett; 

 ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség el-

len elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük 

szembeni ellenállás példáit; 

 felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel 

a demokrácia értékei mellett; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány 

történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért 

folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek 

kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az eu-

rópai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban; 

 ismeri hazája államszervezetét. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyelésé-

ből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi 

anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, il-

letve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott 

kérdésekre egyszerű válaszokat adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 

gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtá-

rak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális forrá-

sok); 

 képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 

 megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információ-

kat; 

 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik 

az adott történelmi témához; 

 képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját sza-

vaival le tud írni; 

 képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források kö-

zött típus és szövegösszefüggés alapján;  

 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud 

vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között; 

 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az esemé-

nyeknek; 

 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hiteles-

ségéről és releváns voltáról; 
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TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

 biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, je-

lenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

 ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrá-

zolására pl. időszalag segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tár-

gyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 

helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezé-

sére, vaktérképen való elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) 

tervez és készít. 

 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi 

személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb ma-

gyarázó szövegek tartalmát; 

 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készí-

teni; 

 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, 

folyamatokkal, kapcsolatban; 

 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

 különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során szak-

szerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témá-

hoz kapcsolódó történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális 

módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezen-

tációt állít össze és mutat be önállóan; 

 egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, állí-

tásait alátámasztja; 

 meghallgatja és megérti  adott esetben elfogadja  mások véleményét, érveit; 

 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi ese-

ményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

 képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző 

emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdése-

ket fogalmaz meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 
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 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azono-

sítja; 

 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyama-

tokról; 

 felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, élet-

módokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a 

mai korral;  

 társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, kü-

lönböző korok szokásai alapján; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 

 feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltételei-

ről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 

 több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és 

következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 

 

A felnőtt tanuló az 7.–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és fo-

lyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyedura-

lom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áru-

termelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 
 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata  

Témakör Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

7.ÉVFOLYAM   

A modern kor születése 5 2 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 5 2 

Az első világháború és következményei 5 2 

Totális diktatúrák 6 2 

A Horthy-korszak 6 2 

A második világháború 5 2 

A megosztott világ 6 2 

Magyarország szovjetizálása 6 2 

Két mélységelvű téma 6 2 

Szabadon felhasználható 4 - 

Összes óraszám: 54 18 

   

8.ÉVFOLYAM   

A forradalomtól az ezredfordulóig 10 2 

Együttélés a Kárpát-medencében 10 2 

Népesedés és társadalom 10 2 
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A demokratikus állam 10 2 

Régiók története 10 2 

Mérlegen a magyar történelem 10 2 

Két mélységelvű téma 6 3 

Szabadon felhasználható 6 3 

Összes óraszám: 72 18 

 

7. ÉVFOLYAM  

TÉMAKÖR: A modern kor születése 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/ 

Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

 A nemzeti eszme és a 

nemzetállamok Euró-

pája. 

 A világ nagyhatalmai 

és ellentéteik a 20. 

század kezdetén. 

 Gyarmatbirodalmak a 

világ térképén. 

Fogalmak: nacionaliz-

mus, liberalizmus, kon-

zervativizmus, demok-

rácia, szocializmus, 

kommunizmus, keresz-

tényszocializmus. 

 

Személyek: Bismarck, 

Marx. 

 

Kronológia: 1871 Né-

metország egyesítése. 

 

Topográfia: Németor-

szág, Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, Ja-

pán. 

 A 20. század eleji 

nagyhatalmak azo-

nosítása, és a kora-

beli világra gyako-

rolt hatásuk feltá-

rása térképek és 

egyszerű ábrák se-

gítségével. 

 A politikai eszmék 

legjellemzőbb gon-

dolatait megjele-

nítő néhány egy-

szerű és rövid for-

rás értelmezése és 

azonosítása. 

 A 19. századi poli-

tikai eszmék céljai-

nak és jellemzői-

nek rendszerezése. 

Politikai eszmék: 

liberalizmus, kon-

zervativizmus, szo-

cializmus 

 A liberalizmus. 

 A konzervativizmus. 

 A szocializmus és 

kommunizmus esz-

méje. 

 A keresztényszocializ-

mus. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 

 Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödé-

sének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

 Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

 Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 
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TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modernizá-

lódó Magyaror-

szág 

 Magyar feltalálók és ta-

lálmányok, az ipar fejlő-

dése. 

 Vasútépítés, folyósza-

bályozás. 

 Egy világváros kiépü-

lése  az urbanizáció Bu-

dapest példáján. 

Fogalmak: kö-

zös ügyek, dua-

lizmus, MÁV, 

Millennium, 

emancipáció, ur-

banizáció. 

 

Személyek: 

Andrássy Gyula. 

 

Kronológia: 

1896 a Millen-

nium. 

 

Topográfia: Bu-

dapest. 

 A millenniumi Buda-

pest bemutatása. 

 A dualizmus kori vidék 

és város lakóinak és 

életmódjának bemuta-

tása. 

 A 20. század eleji és 

korunk életmódja kö-

zötti különbségek azo-

nosítása. 

 A korszak gazdasági és 

technikai fejlődésének 

bemutatása. 

 A korszak ipari fejlő-

désének nyomon köve-

tése diagramok, táblá-

zatok segítségével. 

A millenniumi 

Magyarország 

A soknemzetiségű ország. 

 A zsidó emancipáció, a 

hazai zsidóság szerepe a 

magyarországi moder-

nizációban. 

 A cigányság helyzete,  

mesterségek. 

A millenniumi ünnepségek. 

 A legjelentősebb kultu-

rális alkotások 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, fel-

találójáról. 

 Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 

 Képgyűjtemény összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján. 

 

TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok / Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első világhá-

ború, Magyaror-

szág a háború-

ban 

 A halálos lövés: a világ-

háború kirobbanása. 

 A hadviselő felek: az 

antant és a központi ha-

talmak. 

 Az állóháború. 

 Magyarok a világhábo-

rúban. 

 A hátország megpróbál-

tatásai. 

 Lenin és a bolsevik ha-

talomátvétel. 

Fogalmak: antant, 

központi hatalmak, 

front, állóháború, 

hátország, bolse-

vik, tanácsköztársa-

ság, vörösterror, fe-

hér különítményes 

megtorlások, kisan-

tant. 

 

Személyek: Tisza 

István, Lenin, Ká-

rolyi Mihály, 

Horthy Miklós. 

 

 A fontosabb hadviselő 

országok csoportosí-

tása a szövetségi rend-

szerek szerint. 

 Az első világháborús 

hadviselés összehason-

lítása a korábbi háború-

kéval. 

 A háborús körülménye-

ket bemutató külön-

böző típusú források 

gyűjtése, feldolgozása. 

Magyarország 

19181919-ben 

 A forradalmi kísérlet  

elhibázott kül- és kato-

napolitika. 
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 Magyarország megszál-

lásának folyamata. 

 A tanácsköztársaság ha-

talomra kerülése és bu-

kása. 

 Az ellenforradalom. 

Kronológia: 

19141918 az első 

világháború, 1917 a 

bolsevik hatalomát-

vétel, 1920. június 

4. a trianoni béke-

diktátum. 

 

Topográfia: Szara-

jevó, Szerbia, Do-

berdó, Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, Er-

dély, Csehszlová-

kia, Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

 Európa háború előtti és 

utáni térképének össze-

hasonlítása, a változá-

sok értelmezése. 

 A történelmi Magyar-

ország szétesésének be-

mutatása térképen az 

elcsatolt területek törté-

nelmi megnevezésével. 

 Vélemény megfogal-

mazása a történelmi 

Magyarország felbom-

lásának okairól. 

 A trianoni békediktá-

tum területi és demo-

gráfiai következmé-

nyeinek értékelése. 

A trianoni béke-

diktátun 

 A Párizs környéki bé-

kék alapelvei, a veszte-

sek büntetése. 

 A trianoni békediktá-

tum  a megcsonkított 

Magyarország. 

 Magyarország területi, 

népességi és gazdasági 

veszteségei. 

 A kisantant. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Vita a háború okairól. 

 Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól 

 Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén. 

 Első világháborús kiállítás megtekintése. 

 Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

 Trianon a gyermek szemével  kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

 

TÉMAKÖR: Totális diktatúrák 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok 

/ Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A kommunista 

Szovjetunió 

 Lenin és Sztálin dik-

tatúrája. 

 Az államosítás. 

 A terror és a munka-

táborok. 

Fogalmak: személyi 

kultusz, GULAG, to-

tális állam, nemzeti-

szocializmus, antisze-

mitizmus, fasizmus. 

 

Személyek: Sztálin, 

Hitler. 

Kronológia: 1933 a 

náci hatalomátvétel. 

 

Topográfia: Szovjet-

unió, Szibéria (mun-

katáborok). 

 A kommunista 

Szovjetunió és a 

nemzetiszocia-

lista Németország 

jellemzőinek azo-

nosítása képi és 

szöveges forrá-

sokban. 

 A totális diktatú-

rák összehasonlí-

tása 

 Érvelés a 20. szá-

zad kirekesztő 

ideológiáival 

szemben. 

A nemzetiszocia-

lista Németország 

 A nemzetiszocializ-

mus: fajelmélet és an-

tiszemitizmus. 

 A náci hatalomátvé-

tel, a hitleri diktatúra 

és terror. 

 A hitleri Németor-

szág terjeszkedése: 

Ausztria és Cseh-

szlovákia. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
 GULAG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosí-

tása. 
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 Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista dikta-

túráról. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika 

irányai 

 Horthy, a kormányzó. 

 Antikommunizmus és re-

víziós törekvések. 

 A politikai antiszemitiz-

mus. 

 Bethlen István miniszter-

elnöksége. 

 Külpolitikai kényszerpá-

lyák. 

Fogalmak: reví-

zió, numerus 

clausus, pengő. 

 

Személyek: 

Bethlen István, 

Klebelsberg 

Kuno, Szent-

Györgyi Albert. 

 

Kronológia: 

19201944 a 

Horthy-korszak. 

 A Horthy-korszak gazda-

sági, kulturális, politikai 

és társadalmi eredményei-

nek és problémáinak fel-

idézése. 

 Az antiszemitizmus meg-

nyilvánulásainak azonosí-

tása források alapján. 

 Magyarország külpolitikai 

céljainak és lehetőségei-

nek bemutatása. 

 A társadalmi változások 

bemutatása szöveges és 

képi források alapján. 

 A korszak egy kiemelkedő 

személyiségének bemuta-

tása. 

Gazdasági, 

társadalmi 

és kulturá-

lis fejlődés 

 Gazdasági eredmények.  

 Az oktatás, a kultúra és a 

tudomány néhány ki-

emelkedő képviselője. 

 Társadalmi rétegződés és 

érintkezési formák Ma-

gyarországon. 

 Életmód, szabadidő, 

sport. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmá-

ról. 

 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 

 Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 

 Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 

 Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború föl-

dön, tengeren 

és levegőben. 

 A hadviselő felek: a ten-

gelyhatalmak és a szö-

vetségesek. 

 Sztálin-Hitler paktum, 

kezdeti német sikerek. 

 A háború európai front-

jai és a csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Fordulatok a háborúban: 

Sztálingrád és Normandia, 

Berlin, az atombomba. 

 Európa felosztása. 

Fogalmak: ten-

gelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, holo-

kauszt, gettó, de-

portálás, koncent-

rációs tábor, zsi-

dótörvények. 

 

 A nemzetiszocialista 

Németország és a 

kommunista Szovjet-

unió szerepének feltá-

rása a háború kirob-

bantásában. 

 A második világhá-

ború fordulópontjai-

nak felidézése. 

 A háború fegyverei-

nek és borzalmainak 
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Magyarország 

a világháború 

idején 

 A revíziós eredmények  

 A Szovjetunió elleni há-

ború  a 2. magyar hadse-

reg a Donnál. 

 Német megszállás. 

 A kiugrási kísérlet és a 

nyilas hatalomátvétel. 

 A hadszíntérré vált Ma-

gyarország. 

Személyek: Frank-

lin D. Roosevelt, 

Churchill, Teleki 

Pál, Szálasi Fe-

renc, Salkaházi 

Sára. 

 

Kronológia: 

19391945 a máso-

dik világháború, 

1941. június a 

Szovjetunió meg-

támadása, 1944. 

március 19. Ma-

gyarország német 

megszállása, 

1945. április a há-

ború vége Ma-

gyarországon. 

 

Topográfia: Sztá-

lingrád, Norman-

dia, Hirosima, 

Don-kanyar, 

Auschwitz. 

bemutatása külön-

böző források alap-

ján. 

 Magyarország terü-

leti változásait és vi-

lágháborús részvéte-

lét, valamint a máso-

dik világháború főbb 

eseményeit bemutató 

térképek értelmezése. 

 A magyar külpolitika 

háború előtti és alatti 

törekvéseinek és 

mozgásterének be-

mutatása. 

 Ítélet megfogalma-

zása a második világ-

háborús népirtásokról 

és háborús bűnökről. 

 A magyar honvéd 

helytállásának felidé-

zése források alapján. 

 Példák gyűjtése az el-

lenállás és ember-

mentés formáira. 

A háború bor-

zalmai 

 A totális háború.  

 A világháború fegyverei. 

 A hátország szenvedé-

sei. 

 Az ellenállás formái. 

A bombázások és városi har-

cok  Budapest példáján. 

A holokauszt  A náci koncentrációs és 

megsemmisítő táborok. 

 Az európai és magyaror-

szági zsidótörvények. 

 Kísérlet az európai és a 

magyar zsidóság és ci-

gányság elpusztítására. 

Áldozatok és bűnösök, fele-

lősség és embermentés: né-

hány kiemelkedő példa. 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszkö-

zeiről és helyszíneiről. 

 Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, on-

line adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 

 A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy részle-

tének megbeszélése. 

 Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

 Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megisme-

rése és értékelése. 

 Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkere-

sése a lakóhelyen és környékén. 

 

TÉMAKÖR: A megosztott világ 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A hideghá-

ború 

 A kétpólusú 

világ  a vas-

függöny le-

ereszkedése. 

 Németország 

kettéosztása. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), hidegháború, 

vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-at-

 A második világháború után 

kialakult világrendet bemu-

tató térkép áttekintése és ér-

telmezése. 
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Fegyverkezési 

verseny a Szov-

jetunió és az 

Amerikai Egye-

sült Államok kö-

zött. 

 Hideghábo-

rús konfliktu-

sok: Korea, 

Kuba. 

lanti Szerződés Szerve-

zete (NATO), Varsói 

Szerződés, piacgazdaság, 

jóléti állam. 

 

Személyek: Hruscsov, 

Kennedy. 

 

Kronológia: 1947 a pári-

zsi béke, a hidegháború 

kezdete, 1948 Izrael Ál-

lam megalapítása. 

 

Topográfia: Berlin, Né-

metországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Észak- és Dél-Korea, 

Kuba. 

 A nyugati demokrácia és a 

szovjet diktatúra összehason-

lítása. 

 A nyugati világ és a keleti 

blokk életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

 A hidegháború korabeli és a 

mai világhatalmi viszonyok 

összehasonlítása. 

 A hidegháborús korszak 

alapvető jellemzőinek szöve-

ges források alapján. 

 Gyűjtött információk értel-

mezése a hidegháború korá-

nak néhány világpolitikai 

válságáról (Információk szer-

zése, rendszerezése és értel-

mezése a két szuperhatalom 

fegyverkezési versenyéről di-

agramok, táblázatok, képek 

és térképek segítségével. 

A Nyugat  A nyugati de-

mokrácia és 

piacgazda-

ság. 

 A jóléti társa-

dalom. 

 Az új tömeg-

kultúra kiala-

kulása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 

 Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra 

jellemző tárgyairól, eseményeiről. 

 Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 

 Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

 

TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

diktatúra kiépí-

tése Magyaror-

szágon 

 Háborús pusztítás és szov-

jet megszállás, deportálá-

sok a szovjet munkatábo-

rokba.  

 Bűnbakká tett németek és 

magyarok  kitelepítések, 

lakosságcsere. 

 Az 1945-ös és 1947-es vá-

lasztások.  

 Egypártrendszer, államo-

sítás, diktatúra. 

Fogalmak: malen-

kij robot, államo-

sítás, tervgazda-

ság, Államvé-

delmi Hatóság 

(ÁVH). 

 

Személyek: Ko-

vács Béla, Rákosi 

Mátyás, Mind-

szenty József.  

 

Kronológia: 1945 

szovjet megszál-

lás, választás Ma-

gyarországon, 

 Magyarország 

szovjet megszál-

lása következmé-

nyeinek felidézése. 

 A tömeges depor-

tálások jellemzői-

nek azonosítása 

visszaemlékezések 

és egyéb források 

alapján. 

 A Rákosi-rendszer 

jellemzőinek, bű-

neinek azonosítása 

források, képek, 

filmrészletek alap-

ján. 

A Rákosi-dikta-

túra 

 Az ÁVH működése. 

 A személyi kultusz. 

 Az egyházüldözés. 

A tervgazdaság működése. 

Deportálások 

„békeidőben” 

 A deportálások és üldözé-

sek okai. 
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 A határon túli magyarok 

megpróbáltatásai: depor-

tálások Csehszlovákiában; 

szovjet, román és jugo-

szláv munkatáborok. 

 Magyarországi kitelepíté-

sek és munkatáborok. 

19481956 a Rá-

kosi-diktatúra. 

 

Topográfia: 

Recsk, Horto-

bágy, Duna-delta. 

 A határon túli ma-

gyarok megpróbál-

tatása-inak bemu-

tatása különböző 

források alapján. 

 

 Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 

 Új iparvárosok azonosítása térképen. 

 Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 

 Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 

 Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása. 

 

8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os forra-

dalom és szabad-

ságharc 

 Október 23., a forrada-

lom kirobbanása.  

 A pesti srácok és sza-

badsághősök. 

 A forradalom lakóhe-

lyünkön és környékén. 

 Szovjet tankokkal a 

népakarat ellen. 

 A forradalom jelképei. 

 A magyar forradalom 

a világtörténelem szín-

padán. 

Fogalmak: Molotov-

koktél, sortüzek, 

munkásőrség, Ma-

gyar Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), Kommu-

nista Ifjúsági Szö-

vetség (KISZ), út-

törő, termelőszövet-

kezet, háztáji, ma-

szek, gulyáskommu-

nizmus, rendszervál-

toztatás, privatizá-

ció, jogállam, több-

pártrendszer. 

 

Személyek: Nagy 

Imre, Kádár János, 

Gorbacsov, Rea-

gan, II. János Pál, 

Antall József, 

Göncz Árpád, Horn 

Gyula, Orbán Vik-

tor. 

 

Kronológia: 195–6.  

október 23. a forra-

dalom kitörése, 

195–6.  november 

 Beszámolók készí-

tése az 1956-os forra-

dalom és szabadság-

harc hőseiről. 

 Az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc 

utáni megtorlások 

kegyetlenségének 

bemutatása példákon 

keresztül. 

 Érvek gyűjtése a Ká-

dár-rendszer diktató-

rikus jellegének alá-

támasztására. 

 A Kádár-rendszerről 

szóló különböző jel-

legű források elem-

zése, értelmezése. 

 A Kádár-rendszer és 

napjaink életkörül-

ményeinek összeha-

sonlítása. 

 A rendszerváltozta-

tás jelentőségének, 

következményeinek 

bemutatása. 

 A magyar történelem 

legfontosabb politikai 

eseményeinek idő-

A kádári dikta-

túra 

 A kádári megtorlás.  

 A pártállam műkö-

dése: az elnyomás vál-

tozó formái. 

 Ellenőrzött társada-

lom, tömegszerveze-

tek. 

Élet a Kádár-

rendszerben 

 A paraszti gazdaságok 

felszámolása, téeszesí-

tés. 

 A szocialista moderni-

záció  „a legvidámabb 

barakk”. 

 A hiánygazdaság.  

 A második gazdaság 

kiépülése. 

 Életszínvonal-politika 

és eladósodás. 
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A kétpólusú világ 

megszűnése és a 

rendszerváltozta-

tás Magyarorszá-

gon 

 A Szovjetunió és a 

szocialista rendszer 

országainak válsága.  

 Az ellenzék megszer-

veződése Magyaror-

szágon. 

 A tárgyalásos rend-

szerváltoztatás. 

 A kétpólusú világ 

megszűnése. 

 Az első szabad ország-

gyűlési és önkormány-

zati választás.  

Antall József kormánya. 

4. a szovjet táma-

dás, 19561989 a 

Kádár-rendszer, 

19891990 a rend-

szerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

Szovjetunió fel-

bomlása, 1999 Ma-

gyarország belép a 

NATO-ba. 

Topográfia: Corvin 

köz, Mosonma-

gyaróvár. 

rendbe állítása a rend-

szerváltoztatástól 

napjainkig. 

Magyarország a 

rendszerváltozta-

tás után 

 A demokrácia és a pi-

acgazdaság kiépítése.  

 A többpártrendszer 

működése. 

 Gazdasági válság és 

felzárkózás vesztesek 

és nyertesek. 

A társadalom átalakulása. 

 Magyarország NATO-

tagsága. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  

 Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 

 Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 

 1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 

 Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet 

megtekintése és értelmezése. 

 Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepé-

ről. 

 Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának idő-

szakából. 

 Retró-kiállítás rendezése. 

 Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmuta-

tás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon túli 

magyarok 

 Határon túli magyar-

lakta területek. 

 Fordulópontok a ha-

táron túli magyarok 

történetében: a törté-

nelmi Magyarország 

felosztása, a revízió, 

Fogalmak: kitele-

pítés, asszimilá-

ció. 

 

Személyek: Ester-

házy János, Már-

ton Áron. 

 A határon túli magyarság 

története főbb forduló-

pontjainak áttekintése 

1920-tól napjainkig. 
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magyarellenes meg-

torlások, rendszer-

változtatás.  

 A kisebbségi lét ne-

hézségei egykor és 

ma: adminisztratív 

intézkedések és min-

dennapok. 

 Kivándorlás és asszi-

miláció. 

 

Kronológia: 

19441945 ma-

gyarellenes atro-

citások. 

Topográfia: Szlo-

vákia, Ukrajna. 

 Példák gyűjtése a hatá-

ron túli magyarság életé-

ből a hűségre és helytál-

lásra. 

 A határon túli magyar ki-

sebbségi lét nehézségei-

nek bemutatása. 

A Kárpát-medence 1910-es 

és 1990 utáni etnikai térkép-

ének összehasonlítása a ma-

gyarság és a nemzetiségek 

elhelyezkedése szempontjá-

ból. 

 Példák gyűjtése a nem-

zeti összetartozás meg-

nyilvánulásairól az anya-

országi és a határon túli 

magyarság kapcsolatá-

ban. 

 Példák gyűjtése a Kár-

pát-medence népeinek 

együttműködésére és 

konfliktusaira a történe-

lem során. 

 A magyarországi nemze-

tiségek 19-20. századi 

története főbb jellemzői-

nek, fordulópontjainak 

felidézése. 

A magyarországi 

nemzetiségek a 

19. századtól 

napjainkig 

 Magyarország nem-

zetiségi arányainak 

változása. 

 Az asszimiláció fo-

lyamata. 

 Fordulópontok a 

nemzetiségek törté-

netében: 184849-es 

szabadságharc, a tör-

ténelmi Magyaror-

szág felosztása, a 

magyarországi né-

metek kitelepítése. 

 A hazai cigány/roma 

népesség története. 

A nemzetiségi jogok a 

mai Magyarországon. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) forduló-

pontjairól. 

 Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 

 Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul 

program). 

 Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlí-

tása egymással és a hazai viszonyokkal. 

 Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ 

agrártársadal-

mak 

 Letelepedés és élelemter-

melés: növénytermesztés 

és állattenyésztés. 

 Önellátás, árutermelés, 

kereskedelem. 

 A népességnövekedés 

korlátai. 

Fogalmak: házia-

sítás, nagy pestis-

járvány, népes-

ségrobbanás, mig-

ráció, multikultu-

ralizmus, terroriz-

mus, globalizáció. 

 A népesedés nagy 

korszakainak és 

azok jellemzőinek 

felidézése. 

 Információk gyűj-

tése az élelemterme-
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A hagyományos társadalom 

(hierarchia és család). 

 

Személyek: Sem-

melweis Ignác. 

lés fejlődéséről (pél-

dául régészeti lele-

tek alapján). 

 A népességváltozás 

okainak és követ-

kezményeinek be-

mutatása. 

Hasonlóságok és kü-

lönbségek megállapítása 

az egyes népesedési kor-

szakok és folyamatok 

között. Vita a modern 

kori demográfiai folya-

matokról és azok vár-

ható hatásairól. 

A modern/ipari 

társadalmak 

 Az ipari forradalmak ha-

tásai: népességrobbanás 

és városiasodás. 

 Népességnövekedés a 

fejlődő és népességfo-

gyás a fejlett világban. 

 A migráció. 

 A modern/ipari társada-

lom (egyenjogúság és in-

dividualizmus). 

 A női szerepek változásá-

nak áttekintése a történe-

lem során. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása ál-

lítások alátámasztására vagy cáfolására. 

 Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, min-

dennapjairól. 

 Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 

 A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A demokratikus állam 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok / Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modern 

demokrá-

cia gyöke-

rei 

 Az athéni demokrá-

cia működése.  

 A parlamentáris 

rendszer működése 

Nagy-Britanniában. 

 Az elnöki rendszer 

működése az Ame-

rikai Egyesült Álla-

mokban. 

Fogalmak: népgyű-

lés, hatalmi ágak, al-

kotmány, elnök, álta-

lános választójog. 

 

Személyek: Perik-

lész, George Wa-

shington. 

Kronológia: Kr. e. 5. 

sz. az athéni demok-

rácia fénykora, 1776 

az amerikai Függet-

lenségi nyilatkozat, 

2012 Magyarország 

Alaptörvénye. 

 A demokrácia kialakulása, 

állomásainak felidézése és 

működésének jellemzése a 

különböző történelmi kor-

szakokban. 

Csoportos szerepjáték demok-

ratikus döntéshozatalról 

 Demokratikus döntéshoza-

tal ábrázolása egy folyamat-

ábrán. 

 A brit parlamentáris és az 

amerikai elnöki rendszer 

összehasonlítása. 

Áttekintő ábra értelmezése a 

magyarországi államszervezet-

ről és a választási rendszerről. 

A modern 

magyar ál-

lam 

 Az Alaptörvény. 

Az Országgyűlés, a 

kormány és az igazság-

szolgáltatás. 

 Az országgyűlési és 

önkormányzati vá-

lasztási rendszer 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 

 Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

TÉMAKÖR: Régiók története 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 

és az Európa 

Unió 

 Az Európai Unió születése 

és bővülése. 

 Az európai integráció céljai, 

eredményei és gondjai. 

 Magyarország európai uniós 

tagsága. 

Fogalmak: integ-

ráció, euró, Euró-

pai Unió, vi-

segrádi együttmű-

ködés, polgárhá-

ború, nagy fal, 

hinduizmus, 

buddhizmus, 

kasztrendszer, 

Korán. 

 

Személyek: Lin-

coln, Gandhi, 

Mao Ce-tung. 

 

Kronológia: 1957 

a római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 2004 

Magyarország be-

lép az Európai 

Unióba. 

 

Topográfia: 

Brüsszel, Len-

gyelország, Cseh-

ország, Közel-Ke-

let, Izrael. 

 Az Európai Unió 

céljainak felidé-

zése. 

 Az európai integ-

ráció eredményei-

nek és problémái-

nak áttekintése. 

 A közép-európai 

régió középkori, 

újkori és mai térké-

peinek összeha-

sonlítása. 

 A közép-európai 

népek helyzetének 

összehasonlítása a 

középkortól napja-

inkig. 

 Az Amerikai 

Egyesült Államok 

szuperhatalmi 

helyzetének elem-

zése és értékelése 

katonai, politikai, 

gazdasági és kultu-

rális téren. 

 Kína világgazda-

sági és világpoliti-

kai szerepének 

megvitatása. 

A közel-keleti konflik-

tusról megfogalmazott 

álláspontok és érvek 

azonosítása, beszélge-

tés a békés megoldási 

módokról. 

Közép-Európa  A régió sajátosságai (jellem-

zően kontinentális helyzet, 

birodalmi függés és nemzeti 

sokszínűség). 

 A második világháború had-

színtere. 

 A szovjet megszállás. 

 A visegrádi együttműködés. 

Az Amerikai 

Egyesült Álla-

mok 

 Az Amerikai Egyesült Álla-

mok létrejötte. 

 Az amerikai polgárháború 

okai és eredményei. 

 Az Amerikai Egyesült Álla-

mok világhatalommá válása. 

India  Az indiai civilizáció vallási 

és kulturális alapjai. 

 A brit gyarmati uralom. 

 Gandhi és a függetlenségi 

mozgalom. 

A jelenkori India ellentmondá-

sai. 

Kína  A kínai civilizáció vallási és 

kulturális alapjai. 

 Kína félgyarmati sorban. 

 A japán megszállás. 

 Mao Ce-tung és a kommu-

nista diktatúra. 

 A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet Az Oszmán Birodalom felbom-

lása. 

 Izrael állam létrejötte. 

 Az olaj szerepe a régió törté-

netében. 

 Az iszlám, iszlamizmus. 

 Etnikai, vallási és gazdasági 

törésvonalak. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről, jelenlegi tartalmáról. 

 Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok 

segítségével. 
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 Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján is-

mertetők, prezentációk készítése. 

 Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése 

történelmi térképeken. 

 Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ vál-

tozásai, az olajválság). 
 

TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lábnyoma-

ink a nagy-

világban 

 Világjáró magyarok (uta-

zók, felfedezők). 

 Tudósok és feltalálók (pl. 

informatika, autóipar, űrku-

tatás). 

 Világraszóló sportsikerek  

magyarok az olimpiákon. 

Magyar művészek a világban. 

Javasolt szemé-

lyek (altémánként 

1-2): Julianus ba-

rát, Kőrösi Csoma 

Sándor, Magyar 

László; Neumann 

János, Csonka Já-

nos, Galamb Jó-

zsef, Kármán Tó-

dor; Papp László, 

Puskás Ferenc, 

Egerszegi Krisz-

tina, Balczó And-

rás; Liszt Ferenc, 

Munkácsy Mi-

hály, Kodály Zol-

tán, Bartók Béla, 

Korda Sándor. 

 

 Valamely területen 

kiemelkedő ered-

ményt elérő magya-

rok tevékenységé-

nek felidézése, be-

mutatása. 

 A Magyar Királyság 

középkori sikeres-

sége okainak felidé-

zése. 

 Érvek gyűjtése a 

Habsburg Biroda-

lomhoz tartozásunk 

előnyei és hátrányai 

mellett a 18. század-

ban és a 19. század 

első felében. 

 Levert szabadság-

harcaink értékelése 

az utóbb elért ered-

mények alapján. 

A magyar 

megmara-

dás kérdései 

 Magyarország mint szuve-

rén európai hatalom a kö-

zépkorban. 

 A török kor: a középkori 

örökség pusztulása és az et-

nikai arányok romlása. 

 Az Osztrák-Magyar Monar-

chia, a Közép-Európát sike-

resen egyesítő birodalom. 

Trianon máig tartó hatásai: a 

kisállami lét kényszerpályái a 

nagyhatalmak árnyékában. 

Új típusú kapcsolatépítés a 

rendszerváltoztatás után a ki-

sebbségbe került magyarság-

gal. 

A magyar megmaradás titkai: 

szabadságharcok, békés építke-

zés. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 

 Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről. 

 Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról  

 Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 

 Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem formá-

ira és képviselőire.  
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ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

Az órakeret felosztása 

Tantárgyak  Évfolyam/ 

óraszámok 

  8 . 

Munkarendek  Esti Levelező 

Heti  0,5 0,5 

Éves  18 18 
 

A tantárgy célja, feladatai 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a felnőtt tanuló támpontokat kap a mindennapi 

életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a kész-

ség- és képességfejlesztésre, amelyek megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő személyi-

ség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért történő fe-

lelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és megerősítésé-

nek, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

A tantárgy több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és etika tantárgyakhoz. 

A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és folyamatok értelmezése, az ok  

okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő gondolkodás megalapozása, a társas együtt-

működés, az egyén és közösség viszonyának kérdései, a közösségi értékek és a felelősségvállalás 

kiemelése, a társadalmi együttélés követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése a történe-

lem, az állampolgári ismeretek, az erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos összehan-

golását és együttműködését feltételezi. Épít a hon- és népismeret tantárgy ismeretanyagára, ne-

velési céljaira is. A tantárgy a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális 

szemlélet kialakítása, a társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének vizs-

gálata mindkét diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári ismeretek tan-

tárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak meg-

ismertetése, ezért  mind az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában  épít 

a földrajz keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre. 

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciá-

kat az alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A felnőtt tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgo-

zása közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szöve-

geket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján 

képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következte-

téseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások vé-

leményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A felnőtt tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat 

és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás 

kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A felnőtt tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez hasz-

nálja a könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartal-

makat készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően vá-

lasztja ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A felnőtt tanuló információkat, tényeket, adato-

kat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. 

A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a prob-

lémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. 

Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel 

kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és 

hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló észrevé-

teleit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a felnőtt tanuló képes korrigálni álláspontját, vé-

leményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közös-

ségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erő-

síti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival kö-

zös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok 

esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt információ-

kat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során érve-

ket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört te-

remtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 

véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 

szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megérté-

sével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A felnőtt 

tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a 

projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a 

munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a felnőtt 

tanulónak a mindennapi életben betöltött szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat 

fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, 

valamint a felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés ajánlott, 

s ebben a felnőtt tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a társak 

értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az értékelési 

folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív tevékenységekbe, továbbá 

lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális eszközhasználaton alapuló felada-

tok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) törté-

nik a tanuló mindennapi életben való tájékozódásához kapcsolódó témakörök esetében. 

Az egyes témák feldolgozásánál szükséges a felnőttek élet- és munkaerőpiaci tapasztalataira, 

korábbi iskolai jellegű tanulmányaira támaszkodni. 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Javasolt óraszám 

 Esti Tagozat Levelező ta-

gozat 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos család-

modell 

2 2 

A család gazdálkodása és pénzügyei 2 2 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 2 2 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 2 2 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazda-

ságban 

3 3 

Mindennapi ügyintézés 3 3 

A fogyasztóvédelem alapjai 2 2 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 

2 2 

Összes óraszám: 18 18 

 

TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, köl-

csönösség, tisztelet; 

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

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása 

− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése 

− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsö-

nösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

FOGALMAK 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) tar-

talmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi szerepe 

témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 

− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
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− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és befo-

lyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A háztartás fogalmának értelmezése 

− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok-okozati összefüg-

gések feltárása 

− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

− A családokra jellemző fogyasztási szokások 

− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések meg-

fogalmazása 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

FOGALMAK 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kul-

turális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tudatos-

ság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 

−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 

− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző te-

vékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 

− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 

riport készítése 

 

TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének alap-

vető eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen mű-

ködő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít 

a település fejlesztésének lehetőségeiről; 

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

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

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

− A település, lakóhely közintézményei 

− A település fejlesztésének lehetőségei 

− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

FOGALMAK 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közösség, 

szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelős-

ség, fenntarthatóság; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről 

− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 

− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a la-

kóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 

múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú szö-

vegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseményeiről az 

iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

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

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

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpatri-

otizmus értelmezése 
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− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

FOGALMAK 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, Eu-

rópai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogalommagyarázat készítése 

− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy egy 

nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettségek-

ről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével kap-

csolatos feladatok témakörében 

− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 

− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 

− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú kötelezett-

ségeiről, kapcsolatrendszeréről  

 

TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontos-

ságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javításá-

nak fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

− A magyar állampolgárság feltételei 

− A törvényalkotás menete 

− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

− Az állam bevételeinek csoportosítása 

− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 
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− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, Alkot-

mánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyészségek; 

Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

FOGALMAK 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképesség, in-

tézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, adófajták, 

adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 

− A törvényalkotás folyamatának bemutatása kiselőadások segítségével 

− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás folya-

matáról 

− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  

− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 

− Strukturált szövegalkotási feladat  az állami intézmények rendszerének vázlatos bemutatása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

 

TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkció-

ját és működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerkezet 

változásairól; 

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

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

− Az elektronikus ügyintézés  

− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

− További életpálya-tervezés kérdései 

− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

FOGALMAK 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fő-

városi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, 

életpálya-tervezés 

TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 

− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac vál-

tozásaiban   
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− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készítése 

egy szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi következ-

ményei 

 

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A döntési képesség fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

− A fogyasztóvédelem tipikus területei 

− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek érvé-

nyesítéséről 

− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

− Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, tu-

datos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 

− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítség-

ével 

− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 

Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti kör-

nyezetre  

 

TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az empátia erősítése 

− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt tár-

sadalmi hasznosságuk megértése 

− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése 
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− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

FOGALMAK 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális el-

látás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

TEVÉKENYSÉGEK 

− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 

− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 

− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: közneve-

lés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye egész-

ségügyi ellátást biztosító intézményeiről 

− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszögéből 

− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről  
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HON- ÉS NÉPISMERET 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

 7. 

Munkarendek Esti Levelező 

Heti 1 0,5 

Éves 36 18 

 

A tantárgy célja, feladatai 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátossá-

gokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak 

az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, 

a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő népek megis-

meréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a közösségi, nemzeti 

azonosságtudat kialakítását.. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi 

kultúra értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és 

védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköt a múlttal, és segít eligazodni a 

jelenben. Az emberiség évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen 

ezért a legfontosabb mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. A néphagyomány 

az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

Először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a 

nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, valamint a világ többi népének kultúráját, az egyete-

mes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse. A tantárgy ösztönöz a szűkebb és 

tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence hagyományainak és történelmi em-

lékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. 

Bővíti a művelődéstörténeti ismereteket, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink 

megbecsülését, mindezekkel megalapozza a nemzeti önismeretet, nemzettudatot, a tevékeny ha-

zaszeretet. 

A tanítás során  pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, nép-

rajzi forrásanyagok felhasználásával  minél több lehetőséget kell teremteni a néphagyományok 

élményszerű megismerésére. 

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő megjelenítésével 

lehetővé teszik a hagyományos gazdálkodó életmód szemléletének megismerését, amely a ter-

mészettel való harmonikus együttélésen alapult, valamint a polgári értékekre épülő városi élet-

forma sajátosságainak megértését is. A tananyag mintát ad a közösségi életforma működésére, 

az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira is.  

A tantárgy tanulási eredményeinek értékelése során fontos szerepet kap az önértékelés, a társak 

értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek között az 

önálló ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív te-

vékenységekben való részvétel is. 

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A felnőtt tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabá-

lyozó stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek felfedezéséhez. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

500 

Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai megvalósí-

tása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források feldolgozására, a 

lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak megismerésével fejlődik vita-

kultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A felnőtt tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a kom-

munikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult viselkedési 

mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos auditív és 

vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. Kommunikációközpontú hely-

zetgyakorlatokban, játékszituációkban alkalmazni tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és 

improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A felnőtt tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a 

könyvtári dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 

képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos helyze-

tekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdekében 

tudja alkalmazni. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A felnőtt tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együtt-

működve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott életmódbeli kü-

lönbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló társas munkavégzés 

jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A felnőtt tanuló érveit, gondolatait, vélemé-

nyét szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, ame-

lyek hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, 

alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás 

folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít bemutatókat, 

megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 
A felnőtt tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véle-

ményének befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival 

történő együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, 

képi illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a 

művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a szü-

lőföld értékeinek megörökítése során. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A felnőtt tanuló nyitottá válik a fog-

lalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az alkotó 

tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, képzeletét, 

problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos munkafolyamatok sa-

ját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A tanuló felelősséget 

érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való együtt-

működést. 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az én világom 6 

Találkozás a múlttal 20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Szabadon felhasználható 2 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Az én világom 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi hagyo-

mányait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szülő-

földje hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített kör-

nyezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, a megismert családi történetek megosztása  az önkéntesség 

betartásával  az osztályközösséggel 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített örökség 

elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti értékekről. 
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TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának elsőd-

leges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is tö-

rekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási folya-

matban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának, lehetőségeinek. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 megbecsüli családtagjainak tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, normarend-

szerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló elő-

adásokat hoz létre; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását 

követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji különb-

ségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  
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 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások 

és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 1920. században 

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 

cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, 

kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi-

királyné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, leányélet, 

legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pen-

dely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, 

tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, 

gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok 

kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcsolódó 

háztípus grafikus ábrázolása 

 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munkameg-

osztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, családon belüli 

feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. 

termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. hagy-

makalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles napok-

hoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, felhasz-

nálva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 
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 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása a 

kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése 

 Vásári témanap keretében portékák elkészítése, vásári kikiáltók megtanulása, a vásári forga-

tag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összehasonlí-

tása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti ruhada-

rabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak össze-

vetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása 

a városi életforma jellegzetességeiről a 1920. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, 

színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  

 

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja 

mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek megismerése 

között 

 önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra eredményeit, a hungari-

kumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok 
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FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti ösz-

szetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, kun, 

székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, nép-

szokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj kulturális jellemzőinek áb-

rázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét képező, 

illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, hungariku-

mokról 

 Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy monda  

dramatikus bemutatása 

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, illuszt-

rált történelmi időszalag készítése 

 Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek jelölé-

sével, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 
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ETIKA  

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Éves 36 18 36 18 36 18 18 18 
 

A tantárgy célja, feladata 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az egyé-

nek és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális hagyo-

mányokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodá-

sában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a felnőtt tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 

fejlesztése, a felnőtt tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és 

saját alakuló értékrendjének tudatosításában. 

A tantárgy - jellegénél fogva - elsősorban a személyes és társas képességeket, illetve a tudatos 

társadalmi részvételt és felelősségvállalást fejleszti. Fő feladata olyan ismeretek és értékek köz-

vetítése, valamint kompetenciák elsajátíttatása, amelyek hozzásegítik a tanulót, hogy tájékozott, 

aktív és elkötelezett állampolgárrá, kisebb és nagyobb közösségeinek felelős tagjává váljék. 

A tantárgy tanulása folyamán a tanuló számos olyan történettel, konfliktussal, dilemmával, em-

beri magatartással és sorssal találkozik és foglalkozik, amely nemcsak tájékozottsága, életisme-

rete és gondolkodási képessége kibontakozásához járul hozzá, hanem erkölcsi és érzelmi fejlő-

dését is szolgálja. 

Az etika tantárgy támogatja a felnőtt tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének 

erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszkö-

zei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, 

a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedésmódok 

segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonfliktusok 

jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek. 

A tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a fel-

nőtt tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt fogékonyabbá 

tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek 

megoldásában. 

 

Az etika tantárgy a kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanu-

lóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak fel-

fedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti 

elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását. 

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 

gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspon-

tok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó ér-

velésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommuniká-

ciós technikákat igénylő változatait. 
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A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon 

alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett felada-

tok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak 

viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a kö-

zösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosz-

tásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak 

elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben fel-

merülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, prob-

lémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének 

feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rend-

szerezést végez. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 

önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 

kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törek-

vést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok sza-

bályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali 

készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

A tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készí-

tésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése 

drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizu-

ális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kul-

turális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése 

révén segíti a felnőtt tanulók jelen és jövőképének kialakítását, támogatja őket a munka világában 

történő eligazodásra. Ugyanakkor erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, 

a további életpálya-építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos 

önfejlesztést. 

 

 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A felnőtt tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselek-

vésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes kor-

osztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget 

kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a felnőtt diákokat a külön-

böző élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 

során a felnőtt tanulók tanórai cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetet-

lenül szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és 

csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A haté-
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kony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A felnőtt tanuló mun-

káiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és 

kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási 

tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműködésének 

az értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmassá-

got igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai, 

szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, me-

lyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van 

(osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

 

5.-6. ÉVFOLYAM 
 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

5.évfolyam   

Éntudat  Önismeret 6 3 

Család  Helyem a családban 6 3 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok  Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

5 2 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  helyem a 

társadalomban 

7 4 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 3 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrend-

jére 

6 3 

Összes óraszám: 36 18 

 

6.évfolyam   

Éntudat  Önismeret 6 3 

Család  Helyem a családban 6 3 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok  Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

5 2 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  helyem a 

társadalomban 

7 4 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 3 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrend-

jére 

6 3 

Összes óraszám: 36 18 

 
5.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Éntudat –  Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szol-

gáló terveket készít; 
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  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően 

viselkedik/cselekszik; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében, önmaga motiválására; 

 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének né-

hány elemét; 

 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszé-

lyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Testi és lelki változások  

 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon követése; 

 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 

 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 

 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 Én és mások 

 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 

 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 

 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 

 Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 

 Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

FOGALMAK 

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, tu-

dás, példakép, jövőkép 

 

TÉMAKÖR: Család  Helyem a családban  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, 

és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a csa-

ládban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg 

önmagáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

 azonosítja saját szerepét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  
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 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány megol-

dási módot; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös 

értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kapcsolatok hálója 

 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló 

életére 

 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális kommu-

nikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális terepen is; 

 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 

 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 

 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 

 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából; 

 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; 

 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 

 Segítségkérés, segítség felajánlása. 

 Családi erőforrások 

 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 

 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 

 A legértékesebb családi szokások azonosítása; 

 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 

 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 

 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

FOGALMAK 

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 

 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közössé-

gekben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmények-

kel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek mi-

lyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját állás-

pontja mellett érvelni; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási ja-

vaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjob-

ban megfelelő feladatok vállalására; 
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 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igénye-

ire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szükségünk van társakra 

 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 

 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek gyakor-

lása 

FOGALMAK 

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, őszin-

teség, bántás, megértés, konfliktus 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek 

milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a 

hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vet-

nek fel, és véleményt alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

 a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait 

egyéni élethelyzeteiben; 

 azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, 

van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudo-

mány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa kul-

túráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fon-

tos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 

meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek összetartó ereje 

 Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, 

nyelvi-kulturális közösség 

 Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 

 A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése 

FOGALMAK 

csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, igazságos-

ság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 
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TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 

javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság 

megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák kezelése 

érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a tech-

nikai fejlődés lehetőségeit; 

 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális 

és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Létezésünk feltételei 

 Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre 

 A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése egyéni, társadalmi és környezeti 

szinten 

 A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

 Fejlődés: értékek és veszélyek 

 Ember és környezete viszonyának értelmezése 

 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az élőlé-

nyek, köztük az ember életére 

 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - minőségére 

ható jellegzetessége 

 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai esz-

közök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív 

vizsgálata 

FOGALMAK 

természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, ta-

karékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;  

 képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 

 reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 
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 feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális esemé-

nyeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre támaszkodó 

történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket, 

szokásokat, néphagyományokat; 

 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös to-

lerancia elveit. 

 azonosítja a nemzeti és az európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szelle-

miség, értékrendszer meghatározó elemeit; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kérdések és válaszok a világról 

 A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 

 Az információk elemzése a hitelesség alapján 

 A logikai érvelések gyakorlása 

 A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 

 Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

 A helyes és a helytelen dilemmái 

 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 

 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 

 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 

 Személyes erkölcsi elvek feltárása  

 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 

 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen 

keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

FOGALMAK 

világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, val-

lás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 

 
6.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Éntudat - Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szol-

gáló terveket készít; 

  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően 

viselkedik/cselekszik; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 
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 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében, önmaga motiválására; 

 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének né-

hány elemét; 

 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszé-

lyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Harmonikus jövő 

 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása; 

 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben; 

 Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére; 

 Az egyéni sikerek értelmezése; 

 Saját tanulási célok megfogalmazása; 

 Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése. 

FOGALMAK 

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, tu-

dás, példakép, jövőkép 

 

TÉMAKÖR: Család  Helyem a családban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, 

és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a csa-

ládban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg 

önmagáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

 azonosítja saját szerepét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  

 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány megol-

dási módot; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös 

értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Családi erőforrások 

 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 

 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 
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 A legértékesebb családi szokások azonosítása; 

 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 

 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 

 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

FOGALMAK 

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 

 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közössé-

gekben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel 

járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen 

szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját állás-

pontja mellett érvelni; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási ja-

vaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjob-

ban megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igénye-

ire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szükségünk van társakra 

 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 

 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek gyakorlása 

 A kapcsolat kezdete 

 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 

 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 

 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges 

megismerési módjai 

FOGALMAK 

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, őszin-

teség, bántás, megértés, konfliktus 
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TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek 

milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a 

hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vet-

nek fel, és véleményt alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

 a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait 

egyéni élethelyzeteiben; 

 azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, 

van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudo-

mány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa kul-

túráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fon-

tos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 

meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek működése 

 Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 

 A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 

 A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 

 Egyéni és közösségi érdekek összevetése 

 A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

FOGALMAK 

csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, igazságos-

ság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 

javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság 

megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák kezelése 

érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a tech-

nikai fejlődés lehetőségeit; 

 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális 

és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Fejlődés: értékek és veszélyek 

 Ember és környezete viszonyának értelmezése 

 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az élőlé-

nyek, köztük az ember életére 

 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - minőségére 

ható jellegzetessége 

 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai esz-

közök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív 

vizsgálata 

 Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

 A közvetlen környezet állapotának elemző szemléletű vizsgálata 

 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének megfogal-

mazása 

 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 

FOGALMAK 

természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, ta-

karékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére; 

 képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 

 reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális esemé-

nyeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre támaszkodó 

történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket, 

szokásokat, néphagyományokat; 

 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös to-

lerancia elveit. Azonosítja a nemzeti és az európai értékek közös jellemzőit, az európai 

kulturális szellemiség, értékrendszer meghatározó elemeit; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A helyes és a helytelen dilemmái 

 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 

 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 

 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 

 Személyes erkölcsi elvek feltárása  

 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 

 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen 

keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

FOGALMAK 

világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, val-

lás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 

 

 

7.-8. ÉVFOLYAM 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

7. évfolyam   

Éntudat  Önismeret 8 4 

Család  Helyem a családban 6 4 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok  Helyem a társas-

lelkületi közösségekben  

8 4 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  helyem a 

társadalomban 

10 4 

Szabadon felhasználható 4 2 

Összes óraszám: 36 18 

   

8. évfolyam   

Éntudat  Önismeret 6 6 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 6 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrend-

jére 

6 6 

Összes óraszám: 18 18 

 
 

7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Éntudat - Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmények-

kel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek 

megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg 

önmagáról; 
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 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szol-

gáló terveket készít; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében képes önmaga motiválására; 

 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány ele-

mét; 

 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 

 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; 

céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Önismeret 

 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 

 Saját identitás fogalmának bővítése; 

 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 

 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját 

értékrenddel való összevetése; 

 Önkifejezési módok gyakorlása. 

 Szükségletek és igények 

 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

 Információforrások mérlegelő elemzése; 

 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, a 

lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a fej-

lődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, munka-

megosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben; 

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

 A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

 Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

FOGALMAK 

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés, 

alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

 

TÉMAKÖR: Család  Helyem a családban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
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 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményeket 

okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek 

megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek mi-

lyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját szere-

pét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekövet-

kező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös-

ségi értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Érzelmek és cselekvések hatása 

 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatással 

lehetnek; 

 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 

 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai értékek 

szempontjából; 

 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a kapcsola-

tokban 

 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra; 

 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó 

kommunikáció gyakorlása; 

 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az erre 

vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

 Változások a családban 

 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése, 

 A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi kapcsola-

tokban; 

FOGALMAK 

érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, érték-

rend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok. 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok  Helyem a társas-lelkületi közösségekben 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmények-

kel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek 

megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét; 
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 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek mi-

lyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját állás-

pontja mellett érvelni; 

  kölcsönös megértésre törekszik; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javasla-

tokkal a konfliktusok megoldására; 

• azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjob-

ban megfelelő feladatok vállalására; 

• törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igé-

nyeire utaló jelzéseket; 

• nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt. 

• FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Felelősség egymásért 

• A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése 

rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási ja-

vaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy 

szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben is. 

 A kapcsolatok minősége 

 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai; 

 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, elfo-

gadás, tolerancia alapján; 

 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése; 

 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 

 A kapcsolatok megóvása 

 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek szempont-

jából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok 

helyreállításában, 

FOGALMAK 

kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, cselek-

vés,  átélés, előítélet, elfogadás 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet  helyem a társadalomban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket, 

indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentő-

ségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmeg-

tartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vet-

nek fel, és véleményt alkot róluk; 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

522 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében képes önmaga motiválására; 

 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet 

játszanak a saját életében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot 

róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, 

van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait 

egyéni élethelyzeteiben; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudo-

mány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa kultúrá-

ját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fon-

tos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 

meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyar-

országon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről; 

 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi kö-

telezettségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző embercso-

portok esetében; 

 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való rész-

vétel lehetőségeit; 

 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti véle-

ményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek és identitás 

 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 

 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik meghatáro-

zója; 

 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 

 Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 

 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása 

vagy hiánya a mindennapokban. 

 Értékek a társas együttműködésben; 

 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező ér-

tékek azonosítása; 

 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 

 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és tár-

sadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról; 

 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról; 

  Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése; 

 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek megis-

merése; 
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 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten; 

 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában; 

 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata; 

 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 

FOGALMAK 

nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn, 

büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média 
 

8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Éntudat  Önismeret 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmények-

kel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek 

megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg 

önmagáról; 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szol-

gáló terveket készít; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében képes önmaga motiválására; 

 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány elemét; 

 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 

 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; 

céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Önismeret 

 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 

 Saját identitás fogalmának bővítése; 

 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 

 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját 

értékrenddel való összevetése; 

 Önkifejezési módok gyakorlása. 

 Szükségletek és igények 

 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

 Információforrások mérlegelő elemzése; 
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 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, a 

lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a fej-

lődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, munka-

megosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben; 

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

 A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

 Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

FOGALMAK 

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés, 

alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 

javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére; 

 értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét; 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható fej-

lődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése ér-

dekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetben, mérlegelő szemlélettel vizsgálja a technikai 

fejlődés lehetőségeit, korlátait; 

 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennye-

zésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetése-

ket; 

 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása érde-

kében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az embe-

riség szintjén is; 

 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja; 

 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja; 

 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése. 

 Az ember és környezetének kölcsönhatása 

 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak 

elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási javasla-

tok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra; 

 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 

 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 

 Az emberiség jövője 

 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése; 
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 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek feltárása; 

 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 

FOGALMAK 

erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség, fenn-

tartható fejlődés, egyenlőtlenség 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára fontos 

közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot 

róluk; 

 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia el-

veit gyakorolja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Világnézet és erkölcs 

 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása; 

 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni értelmezése; 

 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média, a kortárs 

csoportok, a nevelők; Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése; 

 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása; 

 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése; 

 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében; 

 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai kérdésben; 

 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok érdekében. 

 A vallások tanításai 

A tízparancsolat megismerése; A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember 

iránt; Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos, nem vallásos emberek számára. 

FOGALMAK 

vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti szere-

tet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 
 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 0,5 1 0,5 - 1 - 1 

Éves 36 18 36 18 - 36 - 36 
 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai műveltség 

kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés első szakaszában. Összekötő szerepet 

tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris keretek között oktatható 

természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. Ugyanakkor a tantárgy-

nak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi tanulmányok sok esetben épí-

tenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a történelem) keretében megszerzett 

tudásra, készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína (bi-

ológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti törvényszerűségek, 

rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak.  

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Ennek megfelelően a természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes 

természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára re-

leváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált szem-

léletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű  akár otthon is elvégezhető  kí-

sérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetünk el. Mindezeket 

nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem csupán a természetben történő 

vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. múzeum, állatkert, park stb.) is megva-

lósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, problémáihoz közel álló, gyakorlatorien-

tált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, 

eddig megszokott tananyagszervezés, amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól,. Szervesen kell, hogy kötődjön a hét-

köznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a természettudományok társadalmunkban 

és az egyén életében betöltött szerepét. Nem tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál 

több gyakorlati jellegű tevékenységet, megfigyelést, tapasztalást épít be. Kerüli a sok új infor-

mációt tartalmazó témákat. Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kom-

munikációra. A tárgy célja inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtaní-

tása; valódi problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos 

problémák csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. 

Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek min-

dig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. Hangsú-

lyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény becslésére 

(hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus gondolkodást, és nem a 

tárgyi tudás eredményét méri. 
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A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a termé-

szet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti érdeklődés, amelyet a tantárgy tudatos isme-

retszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban végzett termé-

szettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív folyama-

tát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a min-

dennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás képességét is erősíti. 

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a természettu-

dományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, röviden 

és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínál-

nak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, 

az együttműködés, az információk mérlegelő értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a 

természettudományos gondolkodás tanításakor. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően gyakorlat-

orientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a mennyi-

ségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondolkodással 

lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a természettudo-

mány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanuló rend-

szerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyo-

sabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő té-

maköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi 

jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fej-

leszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően gya-

korlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran 

szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri fel-

adatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenysége-

ket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 
A természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett kiemelt fontosságú 

a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár a jövőt tekintve egy életre meg-

határozhatják a tanuló természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Gyakran ez az 

érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit felerősíthetünk a természetben történő 

vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák 

közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi 

hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet 

használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására, 

amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, 

közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és 

munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 
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5–6. ÉVFOLYAM 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

5.évfolyam Esti Levelező 

Anyagok és tulajdonságaik 6 3 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 5 3 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 5 2 

Tájékozódás az időben 4 2 

Alapvető térképészeti ismeretek 5 3 

Topográfiai alapismeretek 5 3 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek  4 2 

Szabadon felhasználható 2  

Összes óraszám: 36 18 
   

6.évfolyam   

A növények testfelépítése 4 2 

Az állatok testfelépítése 4 2 

Az erdők életközössége és természeti-kör-

nyezeti problémái 
4 2 

A mezők és a szántóföldek életközössége, 

természeti-környezeti problémái 
4 2 

Vízi és vízparti életközösségek és termé-

szeti-környezeti problémái 
4 2 

Az emberi szervezet felépítése, működése, 

a testi-lelki egészség 
6 3 

Az energia 2 1 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 4 2 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 4 2 

Összes óraszám: 36 18 

 

5.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

– felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulajdon-

ságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt ha-

tásukat; 

– önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paramé-

terek meghatározására; 

– önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, külön-

böző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

– megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, le-

csapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban 

és az iparban;  

– bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést; 
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– kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

– felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

– elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges teendő-

ket;  

– megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző tí-

pusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak, mint rendszernek 

a komplexitását; 

– korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

– vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

– megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok 

alapján. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A közvetlen környezet anyagai 

– Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

– Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

– Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

– Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

– A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

– Az anyagok különböző halmazállapotai 

– Halmazállapot-változások 

– A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

– A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

– Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

– Az oldódás 

– Az olvadás és oldódás közti különbség 

– Tűzveszélyes anyagok 

– A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

– A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

– A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

– A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

– A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

– Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 
anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, ol-

dódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, hely-

változtatás, helyzetváltoztatás 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rögzítése  

– Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése 

– Kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen megfigyelhető halmaz-

állapot-változásokról 

– Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az old-

hatatlanság megfigyelésére 

– Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, szer-

vesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rögzítése 

– Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  

– A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel  

– Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, 

a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítés 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

530 

 

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

– felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulajdon-

ságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt ha-

tásukat; 

– önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paramé-

terek meghatározására; 

– önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosz-

szúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

– észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

– Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és 

évi közepes hőingást; 

– leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

– Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

– Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

– A napi középhőmérséklet számítása 

– A napi és az évi hőingás számítása 

– Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése 

FOGALMAK 
becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghajlati 

térkép, hőmérséklet, csapadék 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a tö-

meg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

– Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése 

– Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a hőmér-

séklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

– Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása 

 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

– felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulajdon-

ságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt ha-

tásukat; 

– önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paramé-

terek meghatározására; 

– önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét, 

példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

– megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek gya-

korlati életben való megjelenését;  

– megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 

anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

– kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

– kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és követ-

kezményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

– Testek elektromos állapotának létrehozása 

– Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

– A villám keletkezése 

– Energiahordozók fajtái 

– Energiatakarékosság 

– A növények életfeltételei 

– A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 
mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a tapasztala-

tok rögzítése rajzban és/vagy írásban  

– Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

– Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

– Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és épí-

tett környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

– Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok rög-

zítése rajzban és/vagy írásban 

– Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a tapasztala-

tok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és élettelen 

környezet elemein; 

– tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

– megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

– megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket; 

– modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

– Az idő mértékegységei 

– Napirend, hetirend tervezése 

– A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

– A napszakok váltakozása 

– Az évszakok váltakozása 
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FOGALMAK 
idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Napirend és hetirend készítése 

– A Föld és a Hold mozgásainak modellezése 

– A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő) 

– Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére 

 

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– meghatározza az irányt a valós térben; 

– érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

– tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

– felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

– fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymás-

hoz viszonyított helyzetét; 

– felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, köz-

igazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

– Irány meghatározása térképen 

– A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

– Felszínformák ábrázolása 

– A térkép jelrendszere 

– A térképek fajtái 

FOGALMAK 
fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborzati 

térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel 

– Magyarország nagytájainak bemutatása 

– Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken 

– Kirándulás, túraútvonal tervezése 

 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– meghatározza az irányt a valós térben; 

– érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

– tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú tér-

képeken; 

– felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

– megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

– ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

– felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 
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– bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és 

a szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

– Tájékozódás a földgömbön 

– Földrészek, óceánok 

– Nevezetes szélességi körök 

– Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

– Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

– Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

FOGALMAK 
földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark, 

tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

– Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak 

– Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével 

 

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megismerése 

során, terepi munkában) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– meghatározza az irányt a valós térben; 

– tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet 

készít; 

– tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

– meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

– használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Térképvázlat készítése ismert területről 

– Terepi tájékozódás 

– Útvonalterv készítése 

– Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 
térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

– Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítségével 

– Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy tér-

informatikai alkalmazásokkal 

 

6. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

– tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit; 

– felismer néhány hazai termesztett és vadon élő növényt; 

– felismeri és megnevezi a növények részeit, megfogalmazza ezek funkcióit; 

– azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A növények életfeltételeinek igazolása 

– Ismert növények felismerése 

– Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

– Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

– Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK 
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Növények életfeltételeinek vizsgálata 

– Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval 

– Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról 

– Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata 

– Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 

 

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

– tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

– felismer néhány hazai házi vagy vadon élő állatot; 

– felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfogalmazza ezek funkcióit; 

– azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az állatok életfeltételeinek igazolása 

– Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok felismerése 

– Állati testrészek és funkcióik megnevezése 

– Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

– Egysejtű élőlények vizsgálata 

FOGALMAK 
gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfigye-

lése nagyítóval 

– Állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás segítségével 

– Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

– Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársuláso-

kat; 

– tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

– életközösségként értelmezi az erdőt; 

– táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

– példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyako-

rolt hatásait; 

– tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában 

– A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

– Jellemző erdei növények, állatok felismerése 

– Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

– A környezetszennyezés és élőhely pusztulás következményei 

FOGALMAK 
erdő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, élőhely pusztulás, er-

dőgazdálkodás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

– Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

– Növény felismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

– Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

– Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval 

– Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

– Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

– tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

– tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

– ismer néhány jellegzetes fajt a rétek és a szántóföldek életközösségeiből; 

– életközösségként értelmezi a mezőt; 

– táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és állatfa-

jokból; 

– példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt hatá-

sait; 

– tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában 

– A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén 

– Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

– A természeti és a kultúrtáj 

– A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

FOGALMAK 
síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántó-

föld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 
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– Növény felismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

– A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

– Gabona magvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával 

– A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikro-

szkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

– Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

 

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársuláso-

kat; 

– tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

– tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

– életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket; 

– összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit; 

– felismer néhány jellegzetes fajt a vízi és vízparti életközösségekből; 

– táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növény- 

és állatfajokból; 

– példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

– tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

– A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

– Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

– A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

– A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

FOGALMAK 
hínárnövényzet, ligeterdő, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző madár, élőhely, al-

kalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, vízszennyezés, folyó-

szabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készí-

tése 

– Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, 

kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

– Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapasztala-

tok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

– Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

– tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

– tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

– látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

– A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

– Táplálékpiramis 

– Elhízás és kóros soványság 

– Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

– A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK 
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, be-

tegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszte-

rinszint) elemzése 

– Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

– Egészséges étkezési napirend összeállítása 

– A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

– Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm se-

gítségével 

– A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

 

TÉMAKÖR: Az energia 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

– ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

– tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

– példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására; 

– megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Energiahordozók csoportosítása 

– Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

– A bányászat környezeti hatásai 

– Légszennyező anyagok és hatásaik 

 

FOGALMAK 
megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, 

földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális éghajlat-

változás 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 

– Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira 

– Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

– Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése 
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TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

– tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre; 

– tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

– ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

– felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység 

hatásait; 

– magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínfor-

málás közti összefüggéseket; 

– magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

– Néhány jellegzetes hazai kőzet 

– Talajképződés folyamata 

– Talajpusztulás problémája 

– Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai 

kertművelés) 

– Belső és külső erők hatásai 

– A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

– Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

FOGALMAK 
gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, kom-

posztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Jellegzetes terepformák megfigyelése a lakóhelyhez közelében és távoli tájak terepfor-

máinak felismerése képeken 

– Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróba) 

– Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom) 

– A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter ké-

szítése 

– A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma felhasználásával 

– „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

– „Minivulkán” készítése 

– A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével 

– Túrázó „minilexikon” összeállítása 

– „Zsebkomposzt” készítése 

– Ökológiai kertművelés gyakorlása 

 

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

– ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

– jellemzi az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg); 

– értelmezi az évszakok változását; 

– értelmezi az időjárás-jelentést. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az éghajlat elemei 

– A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 

– Időjárás-jelentés 

– Várható időjárás 

– Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 
időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

– Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

– Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség jel-

lemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok visel-

kedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 

grafikonok, rajzok segítségével 

 

7.–8. ÉVFOLYAM 

 

Az általános iskolai természettudományi ismeretek tanításának célja a természettudományok 

iránti érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a tudo-

mányoknak a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat 

a tanulók számára releváns problémák, életszerű helyzetek természettudományi vonatkozásainak 

tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével érhetjük el. Az elsajátított ismeretek és a ter-

mészettudományos szemlélet birtokában a tanulók felnőttként is egyre tudatosabban ügyelhetnek 

az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. A tantárgyban integráltan, modulként jelen-

nek meg az egyes természettudományi tárgyak melyek alapul szolgálhatnak a későbbi tudomány-

területekre osztott képzésekhez. 

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján már haladó szinten sajátítsák el a természettudományos ismeretszerzés 

módszereit és ne diszciplináris természettudományos tárgyakat tanuljanak egymás mellett az ösz-

szefüggések nélkülözésével. 

A fizika modul fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, mely 

alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal 

foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet meg-

ismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható. 

A biológia tudományterület célja a tanulók mindennapi életben alkalmazható természettudomá-

nyos műveltségének gyarapítása. Elsősorban a készségek, képességek és attitűdök fejlesztése áll 

a tevékenységek középpontjában alapvető biológiai folyamatok, szervezetek megismerésével és 

megértésével. A témakör felkészíti a tanulókat a társadalmi, gazdasági és médiakörnyezetben 

való tájékozódásra, a biológiai ismeretekre alapozott, tudatos életvezetésre és a megfelelő mun-

kahelyi attitűd kialakítására. Ennek legfontosabb pillére az egészségműveltség elmélyítése és a 

fenntarthatóságot középpontba állító gondolkodás, életvezetés segítése. 

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, társa-

dalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat  melyeknek önmaguk 

is részesei  és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást, a benne 
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történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. Mindennapjainkat, életvitelün-

ket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja a globalizáció. Ezért is fontos 

feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális folyamatokká, jelenségekké az egyes 

regionális történések, és ez a folyamat hogyan befolyásolja mindennapjainkat. A földrajzi mo-

dulban megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és tár-

sadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot visszatükröző 

kognitív térképe. 

A kémia modul fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve az atomok, a 

molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer jelentőségének és 

használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, képletek, reakcióegyenle-

tek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és folyamatok makroszintű és ré-

szecskeszintű értelmezésével szemben. Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet 

kialakítása, a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek üt-

köztetése is. 

A 7.–8. évfolyamon a természettudomány ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók 

előzetes tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet prob-

lémái felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontat-

lanul használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos 

szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapaszta-

lataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket és készsé-

geket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a mindennapi élet  

gyakran bonyolult  problémáinak egyszerűsített magyarázatára is. 

Nagyon fontos, hogy mind a természettudományi tanulmányok, mind az egyes témakörök tár-

gyalása ne száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák 

felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

Az egyes tantárgyi modulok életszerűségét erősíthetjük, a tanulók természettudományi problé-

mák iránti érzékenységét növelhetjük, ha az órákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médi-

ában felbukkanó természettudományokhoz kapcsolódó hírek (pl. szén-monoxid-, metil-alkohol-

mérgezés, Nobel-díj-átadás, járványok, gyógymódok, fajkihalások, környezetkárosítások, föld-

rengések, globalizáció stb.) megbeszélésére. 
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7.-8. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

7. évfolyam Levelező tagozat 

Az energia 2 

Mozgás, közlekedés és sportolás közben, Lendület és egyensúly 3 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 4 

Elektromosság a háztartásban 4 

Világítás, fény, optikai eszközök 3 

Hullámok 2 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 3 

Magyarország földrajza 3 

A Kárpát-medence térsége 3 

Európa földrajza 3 

Az Európán kívüli kontinensek földrajza 3 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 3 

Összes óraszám 36 

  

8.évfolyam  

A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei 1 

Az élet kialakulása, formái és működése 5 

Az életközösségek vizsgálata, fenntarthatóság 3 

Az élővilág és az ember kapcsolata 2 

Az emberi szervezet felépítése, működése 5 

Életmód és egészség 2 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 2 

Az anyagi halmazok 3 

Atomok, molekulák és ionok 4 

Kémiai reakciók 4 

Kémia a természetben 2 

Kémia a mindennapokban 3 

Összes óraszám: 36 

 

7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Az energia 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

– tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásainak és 

az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, szennye-

zők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti az 

energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az energiabiz-

tonság fogalmát; 

– ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 
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– előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), megnevezi 

az abban szereplő energiákat; 

– ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban betöltött 

szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat; 

– átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az ideális 

testsúly megtartásában; 

– kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az energiaát-

alakulásokról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

– A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

– A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa 

– Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  

– Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, elektro-

mos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 

– A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a helyzeti 

energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia belső 

energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

– Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 

– A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 

– Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, működési 

elve: termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 

FOGALMAK 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, energiabizton-

ság, energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási ener-

gia, belső energia 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 

– Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira 

– Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

– Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése 

 

TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben, Lendület és egyensúly 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos ház-

tartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

– felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a társada-

lomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány 

fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és idő adatokat. Különbséget tesz az út és elmozdu-

lás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket meg-

felelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a 

testek sebességének nagyságrendjét; 

– meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett utat, az 

út megtételéhez szükséges időt; 

– tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test meg-

állításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  
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– ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos ház-

tartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

– tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test meg-

állításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

– tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott defor-

máció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére vonatkozó 

legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a pá-

lya és a helyváltoztatás gyorsasága alapján 

– A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

– A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, kialaku-

lásuk körülményei, Newton első törvénye 

– A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 

– Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 2. 

törvénye 

– A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási erő) 

azonosítása 

– A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton har-

madik törvénye 

– A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata. Annak magyará-

zata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

– Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlítása 

FOGALMAK 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, 

Newton első, második törvénye és harmadik törvénye, lendület, a lendület megmaradása, perió-

dusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó rezgésszám, rugalmas alakváltozás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 

– Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

– Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 

– Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 

– Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 

 

TÉMAKÖR: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási je-

lenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

– ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos ház-

tartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-változá-

sok jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsolatát; 

– tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre vonat-

kozó sűrűségfeltételt; 

– tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakorlatból 

(pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 
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– kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok mele-

gítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a melege-

dési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változásának 

megfigyelése.  Az olvadáspont  

– A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék 

(apró golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 

– A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készítés 

során 

– A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlanság, 

sűrűség, folyékonyság 

– A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

– A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való füg-

getlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

– Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédész-

törvényének segítségével 

– Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

– A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

– A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 

magyarázata  

FOGALMAK 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, nyo-

más, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, 

melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Hőmérő készítése 

– A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 

– A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom ha-

tása a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

– Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 

– Cartesius-búvár készítése 

– A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 

– Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 

– Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a fü-

lünk, ha gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 

 

TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elekt-

romos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

– ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módozatait, 

az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

– felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a társada-

lomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány 

fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban lévő 

töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 
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– szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők fo-

galmát; 

– használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök jellemzé-

sére; 

– tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. Ismeri 

az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a töltött 

részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) segítségével 

– Szemléletes kép alkotása az elektromos  egyen és váltakozó  áramról. Egyen és váltakozó-

áramú eszközök azonosítása a környezetünkben  

– A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön  

– Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai al-

kalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése 

– Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 

– Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 

– Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

– A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál 

kialakítása és szerepe 

– Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során 

– Az iránytű használatának fizikai alapja 

– Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfigye-

lése 

FOGALMAK 

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye, 

áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzfor-

mátor 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 

– Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 

– Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 

– Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 

– Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 

– LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású 

elem (változó hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának meg-

figyelése, lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben. 

 

TÉMAKÖR: Világítás, fény, optikai eszközök 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos ház-

tartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

– felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a társada-

lomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány 

fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

– gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét meg-

határozó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 

– ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem 

megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

– ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

– tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvényével, 

erre hétköznapi példákat hoz; 

– gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

– érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása párhu-

zamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

– A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődésé-

vel, a fénysugár útjának megrajzolásával 

– A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, a 

kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a mű-

ködésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

– A fénytörés jelenségének megfigyelése 

– A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, ezek 

korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egészségvédelme 

FOGALMAK 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, fó-

kuszpont. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lámpák) 

szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása 

– A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyarázata 

a fény egyenes vonalú terjedésével 

– A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 

– Optikai illúziók vizsgálata 

– A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés 

– Camera obscura készítése 

– Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány da-

rab és milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen rendszeresség-

gel, mennyit fizet az iskola ezért az energiáért? 

 

TÉMAKÖR: Hullámok  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

– érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, ampli-

túdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

– ismeri a hallás folyamatát, a levegő szerepét a hang továbbításában. Meg tudja nevezni a hal-

láskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

– A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 

– A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullám-

hossz 

– A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 

– A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 

– A fény hullámtermészetének ismerete 

– A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  

FOGALMAK 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, szi-

várvány színei, kiegészítő színek 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 

– Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 

– Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 

– Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 

– Színek kikeverése festékekkel 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és tár-

sadalmi erőforrásait; 

– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza kiala-

kulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek meg-

ismerése és megőrzése iránt;  

– javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt tartó, 

fenntartható fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével és 

ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a szociális 

és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

– A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és társada-

lomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a fenntartható fej-

lődés és környezettudatosság fejlesztése 

– A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 

– Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése iránt, 

információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok értelmezése és rendszerezése 

– A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és kultu-

rális értékeinek bemutatása 

– A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, a la-

kókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

FOGALMAK 

kulturális érték, természeti érték 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a közvetlen kör-

nyezet virtuális felfedezése 
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– Helyzetgyakorlat: idegenvezetés a településen 

– Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készítése a szűkebb lakóhely termé-

szeti és kulturális értékeiről 

 

TÉMAKÖR: Magyarország földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének termé-

szeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, 

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környe-

zeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire; 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek meg-

ismerése és megőrzése iránt; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál; 

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőfor-

rásai, környezeti jellemzői 

– Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek ki-

alakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire 

– Egy kistáj, középtáj vagy település komplex bemutatása 

– Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

– Magyarország idegenforgalmi adottságai  

– A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata 

FOGALMAK 

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, közigaz-

gatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szaporodás 

és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Kis-

alföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-

barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, 

Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), DunaTisza 

köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, 

Kiskunság, KörösMaros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, 

Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, 

Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-

sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, 

Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 

Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-

tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Hazánk tájainak és régióinak megadott szempontok alapján történő feldolgozása hagyomá-

nyos és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok felhasználásával, kooperatív módszer 

alkalmazásával 
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– Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről 

– Disputa a híradásokban megjelent hazai, természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági je-

lenségekről, folyamatokról 

– Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatására iskolai kiállítás szervezése 

– Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulását ábrázoló képek-

hez, magyarázat készítése 

– Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű termé-

keiből 

– Turisztikai kiadványok, pl. szórólapok, tájékoztatók alapján Magyarország idegenforgalmi 

adottságainak feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával 

– Projektfeladat: beszámoló készítése a saját település (vagy egy választott kistáj, középtáj), 

az adott térségben a fenntarthatóságot szem előtt tartó törekvésekről 
 

TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi, csoportosítja a Kárpát-medence térségének természeti és társadalmi-gazdasági 

erőforrásait; 

– példák alapján megfogalmazza tágabb környezetre kiterjedő következményeit, megnevezi 

és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló környezeti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– következtet a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti veszélyek ki-

alakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak együttműkö-

désében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

– A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak rend-

szerezése, értékelése 

– A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásához 

vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

– A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének értéke-

lése 

– Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében 

– A Kárpát-medence térségének nagytájai 

– Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében 

FOGALMAK 

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, idegenforga-

lom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasz-

nálat, talajpusztulás 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, Délvi-

dék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, 

Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-Kárpátok, Ma-

gas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, 

Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár 
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TEVÉKENYSÉGEK 

– Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról 

– A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított esetelem-

zéssel  

– A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban 

– Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek felismerése 

 

TÉMAKÖR: Európa földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– jellemzi Európa tipikus tájait, településeit, térségeit; 

– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja világgazda-

sági szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– felismeri a régiók változó szerepét, jelentőségét; 

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális 

kompetenciák fejlesztése 

– Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és 

folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a fenn-

tartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

– A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra tör-

ténő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmi-gaz-

dasági folyamatainak megnevezése 

– Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági szerepé-

nek igazolása példákkal 

– Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és problémacentrikus 

vizsgálata 

– Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

FOGALMAK  

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági szerkezetvál-

tás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, munkanélküliség, „nap-

fényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Eu-

rópa, Nyugat-Európa; 

Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-

félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, 

Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-mély-

föld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, 

Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, Párizsi-medence, Pen-

nine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandi-

náv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  
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Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, DunaMajnaRajna vízi út, Ebro, 

Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, 

Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. prezentációkészítés, tanulói 

kiselőadás segítségével 

– Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságinak bemutatása 

helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 

– Helyzetgyakorlat a külföldön történő tanuláshoz, munkavállaláshoz kapcsolódóan  

– Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény megfo-

galmazása  

– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, irányított szempontok alapján 

– A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések bemutatása ön-

álló gyűjtőmunka alapján  

 

TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra 

jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 

– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel 

támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

– Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

– Az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika társadalmi jellemzőinek pél-

dáján 

– A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének jel-

lemzői alapján 

– Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és problé-

mák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének problé-

mái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a gazda-

sági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra 

– Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági tényezői, 

jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági 

fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; Latin-Amerika 

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát veszé-

lyeztető folyamatok 

– Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és termé-

szeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); kulturális sokszí-

nűség Ázsiában; Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népe-

sedési problémák, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok; India társadalmi és gaz-

dasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a környe-

zet állapotát veszélyeztető folyamatok 

FOGALMAK 
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éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, gaz-

dasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos, 

perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, nagybirtok, nomád 

pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, ültetvényes gazdálkodás, 

vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), tömegturizmus, túlhalászás, túllegelte-

tés, városfejlődés (városodás, városiasodás), világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtér-

ség)  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, Kiliman-

dzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-vulkán; Száhel 

(öv) 

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vö-

rös-tenger 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Brazil-

felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-

félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, 

Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, 

Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, 

New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegy-

ség, Új-Guinea 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma 

(Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, 

Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Ko-

reai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-Ma-

kán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, Je-

ges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-fo-

lyó, Tigris 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, 

Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia 

Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, Szinga-

púr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten, azokból montázs készí-

tése 

– Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok  
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– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása prezentációkészítés, tanulói kis-

előadás segítségével 

– Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása 

helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 

– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

következtetések megfogalmazása 

– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése és 

értelmezése 

– Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

– Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve or-

szágban 

– Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény megfogal-

mazása 

– A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának igazo-

lása példák alapján. Környezeti problémák okozta élethelyzetek bemutatása szerep-, empá-

tia- és helyzetgyakorlattal 

– Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az amerikai és a kínai kultúra ha-

tásának példái a mindennapokban 

 

TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;  

– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;  

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fon-

tossága mellett; 

– életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. egy-

szerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori sajátosságoknak 

megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. 

– A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az 

értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel 

kapcsolatban 

– A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói jogok 

fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a ta-

nuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése 

– Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és számítási fel-

adatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 

– Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői 

– A munka világának résztvevői és jellemzőik 

FOGALMAK  

családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde, 

valuta, valutaváltás, világtermék  
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TEVÉKENYSÉGEK 

– Pénzügyi döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal 

– Munkaerőpiaci döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal 

– Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető szolgálta-

tások megismerése 

– Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghívott pénzügyi szakemberrel 

– Helyzetgyakorlat: az energiatudatos fogyasztói döntés meghozatala a környezeti és pénzügyi 

szempontok együttes mérlegelésével (pl. energiatakarékos izzó, napelemes akkutöltő, ház-

tartási gépek energiaosztálya) 

– Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, veszélyekről  

 
8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit ért-

hetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal 

egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és felelősségét, 

képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 

– megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, médiatermé-

keket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés történeti 

bemutatása, értékelése 

– A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való össze-

függésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése 

– A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, manipula-

tív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel 

FOGALMAK 
élettudományok, hipotézis, kísérlet, rendszer, környezet, szerveződési szint, tudományos közle-

mény, áltudomány 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy 

nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, Galenus, Linné, Darwin, 

Watson és Crick) 

– Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai 

kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a je-

lentőségükről 

– A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit be-

mutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése, meg-

fogalmazása és megvitatása 

– Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott cáfolata 

 

TÉMAKÖR: Az élet kialakulása, formái és működése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 
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– alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy bio-

lógiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult 

csoportokba besorolást végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, érté-

keli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket; 

– érti, hogy a mai emberi faj is az evolúció során alakult ki; 

– alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és állatcso-

portot, ezekbe besorolást végez; 

– A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek megfogalmazása, 

fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, néhány példafaj be-

mutatása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi anyag-

forgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése 

– Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, Az élővilág sok-

féleségének értékelése 

– A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek megfogalmazása, 

fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, néhány példafaj be-

mutatása 

FOGALMAK 
sejt, baktérium, anyagcsere, egysejtű, szövet, evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazko-

dás, Homo Sapiens, faj, virágtalan növények, virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, 

és gerincesek 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak megbeszé-

lése, összefoglalása 

–  A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül 

– Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése 

– Kiselőadás a gombaszedéssel és -fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról 

– Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

– Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése 

– Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről” 

 

TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata, fenntarthatóság 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való 

alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit; 

– önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket; 

– érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 

eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt termé-

szetkárosításra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

– fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az élőlények kö-

zötti kapcsolatokat; 

– leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípusait, 

ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 
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– esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek bioló-

giai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti állapotot és 

életminőséget javító hatását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A kontinensek néhány jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

– Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása 

– Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő azono-

sítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak elemzése 

– A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 

FOGALMAK 
életközösség, élőhely, tápláléklánc, táplálékhálózat, környezeti igény, populációs kölcsönhatás, 

természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az intézmény közelében lévő természetes vagy természetközeli életközösség rendszeres 

megfigyelése, adatok gyűjtése, elemzése. Természetes életközösségek vizsgálata kirándulás, 

erdei iskola keretében, természettudományos, természetvédelmi és művészeti tevékenysé-

gek (fotózás, rajzolás, tárgykészítés) ötvözése 

– Kiselőadás készítése idegenhonos inváziós növény- és állatfajokról 

– A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató kiselőadások, vir-

tuális séták összeállítása 

 

TÉMAKÖR: Az élővilág és az ember kapcsolata 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy bio-

lógiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult 

csoportokba besorolást végez; 

– természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, vi-

tákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt 

hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait; 

– példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi összefüggé-

seit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése, az 

ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 

– Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések értékelése, a 

megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése 

FOGALMAK 

biológiai sokféleség, fajgazdagság, globális probléma, éghajlatváltozás, 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az isko-

lai vagy saját lakókörnyezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenysé-

geiről 

– A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a természetvédelemmel 

összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet  

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

– alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy bio-

lógiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult 

csoportokba besorolást végez; 

– biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

– kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni adottságokat, a 

nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket,  

– felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási módjait, 

– felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, baleseti 

veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére; 

– szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozási, 

keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az életfolyama-

tok lépéseit; 

– ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb szerveit, 

a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

– azonosítja az emberi ivarrendszer főbb szerveit, ismeri azok funkcióját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének bemutatása maketten 

vagy ábrán és a saját testen 

– Az ember életfontosságú szerveit ismeri, szervek funkcióját bemutatja 

– A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel adatainak ér-

telmezése 

– A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség megőrzé-

sében játszott szerepük értékelése 

– A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek működésének meg-

értése 

FOGALMAK 

kültakaró, bőr, csont, izom, tápcsatorna, tápanyag, máj, hasnyálmirigy, légutak, tüdő, szív, vese, 

agyvelő, gerincvelő, hormon, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, nemi mirigyek, immun-

rendszer, női és férfi ivarszervek, nemi jellegek 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos appli-

kációk keresése, használata a testkép fejlesztésében 

– A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna), a bőr-, köröm- és haj-

ápolással kapcsolatos kiselőadások tartása 

– Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták, 

energiatartalom) értelmezése 

– A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) bemu-

tató animációk keresése, megbeszélése 

– Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a közösségi 

védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése 

– A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények meg-

vitatása 

 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos hitelességét, kritikusan kezeli a 

gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat; 

– ismeretekkel rendelkezik az egészségkárosító szokásokról és függőségekről; 

– az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit kri-

tikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és tanácsokat 

elfogadni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri Magyarország fő népbetegségeinek kockázati tényezőit; 

– ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és bakteriális 

fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának fontosságát; 

– tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, és 

hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

– a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud hívni, 

valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt tud nyúj-

tani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési lehetősége-

inek megvitatása 

– Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges és 

kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete, rendszeres testmozgás fontossága 

– A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a rendszeres 

és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával kapcsolatos 

elvek és módszerek elsajátítása 

– A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a meg-

előzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia jelentőségének felismerése  

– Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete 

FOGALMAK 

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és -mi-

nőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, elsősegélynyújtás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri betegségek, rák-

statisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések megfogalma-

zása 

– Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, összeha-

sonlítása 

– Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok készí-

tése 

– Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. vérzések, 

gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén) 

 

TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát;  

– tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

– tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

559 

– megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

– megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

– ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri je-

lenségek) és a mindennapokból; 

– tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választhat-

juk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szűrés, 

ülepítés); 

– megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának 

egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

– Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

– A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

– Hipotézisalkotás alapvető szinten 

– A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

– A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

– Alkotás digitális eszközzel 

– Információkeresés digitális eszközzel 

– Az anyagi halmazok modellezése 

– A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

– Elválasztási műveletek 

FOGALMAK  

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi 

halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, for-

rás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési 

módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció  

TEVÉKENYSÉGEK  

– Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető kí-

sérletezés körülményeinek meghatározása 

– Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 

– Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyességi 

jelek értelmezés 

– Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és táb-

lázatos összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz, mint fo-

lyadék tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 

– A halmazállapot-változással kapcsolatos videofilmek megtekintése és értelmezése a részecs-

keszemlélet alapján 

– Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése hőmérsék-

letméréssel / termoszkóppal 

– A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

– A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése 

– Háromkomponensű (konyhasó-homok-vaspor) keverék szétválasztásának megtervezése, a 

várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, a tapasz-

talatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

– Kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 

 

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira 

lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát; 

– a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

– különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

– tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

– részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

– példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az érvelési készség fejlesztése 

– Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

– A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

– A keverékek 

– Az oldatok és összetételük 

– Az oldódás 

– Egyszerű kolloidok 

FOGALMAK  

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves vegy-

ület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldha-

tóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rend-

szer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

TEVÉKENYSÉGEK  

– Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. víz, 

nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

– Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, hal-

mazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) összehasonlítása, 

táblázat készítése 

– Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, konyhasó, ré-

pacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti jegyzőkönyv 

elkészítése 

– Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, valamint 

egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

– Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 

– Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására 

– Szövegkeresés és -értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az orvosi gya-

korlatban 

– Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből 

– A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, köd, füst tanulmányozása 

– Kiselőadás vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a mindennapjainkban (acél/könnyű-

fém felni/lágyforrasz stb.)” címmel 

 

TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

– tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondol-

kodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

– tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 
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– ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyisége-

ket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion között; 

– szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat 

és ionokat; 

– ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

– tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

– fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával (Bohr-

féle atommodell); 

– tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

– érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 

– érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás 

gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

– érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

– ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, 

metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

– érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb kémiai 

kötések alakulhatnak ki. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Vitakészség fejlesztése 

– A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

– Internetes források használatának fejlesztése 

– Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 

– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

– Alkotás digitális eszközzel 

– Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

– Az atomok periódusos rendszere 

– A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

– Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

– Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

FOGALMAK 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, elemmolekula, 

vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, 

kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok  

TEVÉKENYSÉGEK  

– A lángfestés jelenségének elvégzése vagy bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal 

– Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az oxigén pél-

dáján) 

– Információgyűjtés a periódusos rendszerről, prezentáció készítése a témával kapcsolatban 

– Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről szakkönyvek 

és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

– Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő mobiltelefo-

nos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak megállapítása 

– Információgyűjtés a fontosabb atomok vegyjelének eredetével kapcsolatban 

– Vita kezdeményezése a kémia jelrendszerének szükségessége kapcsán 

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

– ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

– ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

– ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

– ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

– ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, érti a 

vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

– A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 

– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

– Alkotás digitális eszközzel 

– A kémiai információk keresése és értelmezése 

– A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

– A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése  

– A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

– A reakciók energiaviszonyai 

– A kémiai változások típusai 

– A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 

FOGALMAK 

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm 

reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges 

kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda  

TEVÉKENYSÉGEK 

– Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. a hurkapálca égése, 

a csillagszóró égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a vörösbor színének megváltozása 

szódabikarbóna hatására, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója szén-dioxiddal 

stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

– Érdekes, akár bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai változás 

értelmezése 

– A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. a hidrogén-peroxid bontása bar-

nakőporral (vagy apróra vágott májdarabkákkal), a fejlődő oxigén kimutatása parázsló gyúj-

tópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében, keményítőemésztés has-

nyálkivonat segítségével 

– A melegítőpárna működésének bemutatása 

– Az égés feltételeinek vizsgálata, az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése 

– Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban 

– Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájával kapcsolatosan 

– Kiselőadás készítése „A korrózióvédelem” címmel 

– Endoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével 

– A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata egy-

szerű kísérlettel 

– Antociánok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, saját indikátorpapír ké-

szítése, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

– Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata saját indikátorpapír-

ral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 
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– A szúnyogcsípés fájdalmas érzésének csökkentése szódabikarbónás bedörzsöléssel  beszélge-

tés, vita, eszmecsere a módszer kémiai-biológiai hátteréről és hatékonyságáról 

– „A fény és a fotoszintézis folyamata”  biológiai fizikai kémiai témájú egyesített projekt, 

információgyűjtés szakkönyvekből, illetve az internetről, a téma bemutatása IKT-eszközökkel 

vagy kiselőadás formájában 

TÉMAKÖR: Kémia a természetben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira 

lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

– tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

– tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös 

kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

– ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes vi-

zeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

– érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmogok-

nak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

– kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés kémiai 

vonatkozásairól; 

– azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt 

szennyező forrásokra; 

– kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, felhasz-

nálásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladékokra; 

– konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. ener-

giatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 

– A prezentációs készség fejlesztése 

– Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 

– A véleményformálás támogatása 

– A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

– A levegő szennyező forrásai és következményei 

– A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

– A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 

– A fosszilis energiahordozók 

FOGALMAK 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós víz, 

ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűj-

tés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiaforrások 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” címmel  

– Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, tenden-

ciák megfigyelése 

– Információgyűjtés és prezentáció készítése a levegőszennyezés következményeiről (a globális 

klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, a szmogról) 
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– A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy mészkő- 

vagy márványdarabon 

– A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása 

– Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól 

– A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől 

– A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, esz-

mecsere 

– A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a felhasználás 

mértékének csökkentéséről 

– Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település környezetvé-

delmi kérdéseiről  akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével 

– Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból, 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

– tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

– tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira 

lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anyagok-

ból állítjuk elő; 

– tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból vesz-

szük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

– tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

– képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítószerek) 

címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes használatára; 

– tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) 

és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

– ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy ezekből 

számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

– A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

– Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

– Élelmiszerek összetevői 

– Káros szenvedélyek 

– A vízkeménység 

– Mosószerek, tisztítószerek 

– Fertőtlenítőszerek 

– Építőanyagok 

– A kőolaj 

FOGALMAK 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, mes-

terséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, mosó-

szer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrágya, 

mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek  

TEVÉKENYSÉGEK 
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– Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az áltudo-

mányosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése 

– Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 

– Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. al-

kalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásának 

vizsgálata 

– Kémia-biológia közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód” 

– Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról 

– Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus 

médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító hatásainak 

táblázatos összehasonlítása 

– Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a kísérő-

anyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével kapcsolatos 

javaslatok értelmezése 

– A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása külön-

böző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

– Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid)  biztonságos fel-

használásuk átbeszélése 

– Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő címkéj-

ének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos óvintéz-

kedésekre 

– Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos óvintéz-

kedések áttekintése 

– „Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” címmel érvelő vita kezdeményezése 

– Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, poliure-

tánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 

– Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel 

– „Áldás vagy átok a műanyag?”  érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen 

– Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke elem-

zése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése 

– A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése  
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FIZIKA 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 7 . 8. 

Munkarendek Esti Esti 

Heti 0,5 1 

Éves 18 36 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A fizika oktatásának célja egyfelől, hogy a tanuló aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb 

fizikai, tudományos ismereteket és készségeket sajátítsa el, egyúttal megismerje és pozitívan ér-

tékelje saját hazája, nemzete kultúráját és hagyományait, valamint az egyetemes emberi kultúra 

legjelentősebb eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges ké-

pességek, ismeretek és készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény ösz-

tönzése. A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden oktatási sza-

kaszban a pozitív attitűd és a megfelelő motiváltság kialakítása. 

Erre jó lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai ismeretanyag és a min-

dennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl olyan természettudomá-

nyos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az egyén és a 

közösség életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az egészségmegőr-

zéssel, a globális környezeti problémákkal, a természeti erőforrások felelős felhasználásával ösz-

szefüggő problémák vagy a világűr kutatása. A témaválasztás fontos szempontja a mindenna-

pokban hasznosítható, releváns ismeretek nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fej-

lesztése, mely a jövő ma még ismeretlen ismeretrendszereiben való eligazodást segítik. 

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, mely 

alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal 

foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet meg-

ismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható. 

Világunk megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget tu-

dunk megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek elenged-

hetetlen feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel jellemezni tud-

juk az adott dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket is rendelünk az ösz-

szehasonlíthatóság miatt. 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

7. évfolyam  

Bevezetés a fizikába 2 

Az energia 6 

Mozgás közlekedés és sportolás közben 5 

Lendület és egyensúly 5 

Összes óraszám 18 

8. évfolyam  

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 6 

Elektromosság a háztartásban 7 

Világítás, fény, optikai eszközök 6 

Hullámok 5 

Környezetünk globális problémái 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 6 

Összes óraszám: 36 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

567 

Témakör: Bevezetés a fizikába 

Tanulási eredmények 

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

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez 

a mobiltelefon szenzorainak segítségével; 

− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját 

maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalatokat 

rögzíti; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos ér-

velést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a mérés-

sorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert 

mértékegységeket; 

− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 

− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés is-

mérvei 

− A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és mérő-

eszközei, a mértékegységek átváltása 

− Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése 

− Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 

− A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a rendelkezésre 

állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai mérleget, más kony-

hai mérőeszközt) 

− A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszközök jellemző adatainak 

ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása 

− Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata. 

Az anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

− Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 

− A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás tudományos 

megalapozottságának kritikus vizsgálata 

Fogalmak 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért adatok 

átlaga, becslés, tudományos eredmény 

Tevékenységek 

− Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó) 

− Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 

− Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata 

− Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) 

− Távolságok mérése digitális térképeken 

− Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték 

kiszámítása 

− A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése 

− Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos kísér-

letezés során 
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Témakör: Az energia 

Tanulási eredmények 

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

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fi-

zikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásainak 

és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, 

szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti 

az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az 

energiabiztonság fogalmát; 

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 

− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), megne-

vezi az abban szereplő energiákat; 

− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban be-

töltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasztási 

adatokat; 

− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az 

ideális testsúly megtartásában; 

− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az ener-

giaátalakulásokról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

− A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

− A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa 

− Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia 

− Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, elekt-

romos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 

− A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a helyzeti 

energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia belső 

energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

− Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 

− A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 

− Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, működési 

elve: termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 

− A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

Fogalmak 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, energiabizton-

ság, energiatakarékosság,  energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási 

energia, belső energia 

Tevékenységek 

− Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások mennyiségének 

áttekintése, az energiabiztonság fogalma 

− A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása 

− A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 

− Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 

− Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen 
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TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben 

Tanulási eredmények 

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

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettu-

domány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és idő adatokat. Különbséget tesz az út és el-

mozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegy-

ségeket megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes moz-

gások. Ismeri a testek sebességének nagyságrendjét; 

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett 

utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 

megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a pá-

lya és a helyváltoztatás gyorsasága alapján 

− A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

− A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, kialaku-

lásuk körülményei, Newton első törvénye 

− A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 

− Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 2. 

törvénye 

− A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási erő) 

azonosítása 

− A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés 

során 

Fogalmak 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, 

Newton első  és második törvénye 

Tevékenységek 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 

− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

− Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 

− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 

− Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 

 

TÉMAKÖR: Lendület és egyensúly 

Tanulási eredmények 

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

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 
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− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettu-

domány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérlete-

ket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test meg-

állításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott defor-

máció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére vonatkozó 

legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi helyzetben 

− A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton har-

madik törvénye 

− Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. A 

periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  

− A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak magyará-

zata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

− Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlítása 

− Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

Fogalmak 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó rezgésszám, 

rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

Tevékenységek 

− Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére 

− Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata 

− A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei 

− Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének meg-

figyelése, gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása 

− A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs 

 

 
8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben 

Tanulási eredmények 

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

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− jellemzik az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-vál-

tozások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsola-

tát; 
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− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 

vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakor-

latból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 

− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, 

a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változásának 

megfigyelése.  Az olvadáspont  

− A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 

− A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai kö-

rülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 

− A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

− A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék 

(apró golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 

− A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készítés 

során 

− A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlan-

ság, sűrűség, folyékonyság 

− A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

− A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

− Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédész-

törvényének segítségével 

− Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

− Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés kva-

litatív fizikai magyarázata 

− A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 

magyarázata 

Fogalmak 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, nyo-

más, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, 

melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

Tevékenységek 

− Hőmérő készítése 

− A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 

− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom ha-

tása a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

− Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 

− Cartesius-búvár készítése 

− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 

− Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 

− Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a fü-

lünk, ha gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 

 

TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módoza-

tait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettu-

domány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban 

lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők 

fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök jel-

lemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. 

Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a töl-

tött részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) segítsé-

gével 

− A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 

− Szemléletes kép alkotása az elektromos  egyen és váltakozó  áramról. Egyen és váltakozó-

áramú eszközök azonosítása a környezetünkben 

− A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön 

− Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai al-

kalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése 

− Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 

− Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 

− Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

− A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál 

kialakítása és szerepe 

− Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során 

− Az iránytű használatának fizikai alapja 

− Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfi-

gyelése. 

Fogalmak 

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye, 

áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzfor-

mátor 

Tevékenységek 

− A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 

− Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 

− Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 

− Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 

− Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 
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− LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású 

elem (változó hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának meg-

figyelése, lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben 

TÉMAKÖR: Világítás, fény, optikai eszközök 

Tanulási eredmények 

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

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettu-

domány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytö-

rés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes 

vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét 

meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 

− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem 

megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvény-

ével, erre hétköznapi példákat hoz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása párhu-

zamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

− A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődé-

sével, a fénysugár útjának megrajzolásával 

− A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, 

a kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a 

működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

− A fénytörés jelenségének megfigyelése 

− A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizi-

kai magyarázata 

− A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, 

ezek korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egészség-

védelme 

− Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel 

− A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, fó-

kuszpont 

Tevékenységek 

− A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lámpák) 

szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása 

− A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyarázata 

a fény egyenes vonalú terjedésével 

− A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 

− Optikai illúziók vizsgálata 

− A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka 

− Camera obscura készítése 
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TÉMAKÖR: Hullámok  

Tanulási eredmények 

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

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fi-

zikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytö-

rés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes 

vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 

amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét; 

− ismeri a hallás folyamatát, a levegő szerepét a hang továbbításában. Meg tudja nevezni a 

halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 

− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullám-

hossz 

− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési 

sebesség becslése 

− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 

− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 

− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 

− A fény hullámtermészetének ismerete 

− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  

− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény szí-

nétől 

− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

Fogalmak 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, szi-

várvány színei, kiegészítő színek 

Tevékenységek 

− A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 

− Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 

− Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 

− Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 

− Színek kikeverése festékekkel 

TÉMAKÖR: Környezetünk globális problémái 

Tanulási eredmények 

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

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fi-

zikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

−  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van a 

hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges 

következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a kapott 

eredményt; 
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− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és 

lehetséges okait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az ózon-

pajzs védelmében hozott intézkedések 

− Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai mennyisé-

gek értékeinek vizsgálata 

− A tengerszint emelkedésének fizikai okai 

−  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 

− Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 

− A fényszennyezés megfigyelése 

− A zajszennyezés fogalma  

− Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, hang-

szigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők távolról 

történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 

Fogalmak 

éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, zaj-

szennyezés 

Tevékenységek 

− Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti meg-

figyelése) 

− A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges következmé-

nyek elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány szerepének 

mérlegelése  

− A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, napon álló autó). 

TÉMAKÖR: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 

Tanulási eredmények 

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

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettu-

domány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a holdfá-

zisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint gravitá-

ciós centrum és mint energiaforrás; 

− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fogal-

mát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold 

forgásával és keringésével; 

− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozó-

dásban; 

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 

Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 

− A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  

− Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a korábbi vi-

lágképet 

− A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása 

− A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 

− Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látottakat 

− A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 

− Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai magyará-

zata 

− A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai értel-

mezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 

− Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. Az 

objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 

− Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, az 

űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 

− A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és fejlő-

dése 

Fogalmak 

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, ga-

laxis, fekete lyuk, fényév 

Tevékenységek 

− A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel 

− Az aktuális csillagászati hírek elemzése 

− Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben 

− Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról 

− Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató szempont-

jából. Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld 

gömbölyű, nem pedig lapos  
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KÉMIA 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

Munkarendek Évfolyam/óraszámok 

 7 . 

 Esti 

Heti 0,5 

Éves 18 
 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti érdeklődés 

felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a társadalom 

és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók számára rele-

váns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív köz-

reműködésével, egyszerű  akár otthon is elvégezhető  kísérletek tervezésével, végrehajtásával, 

megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerkedés közben a tanulók olyan 

tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, 

amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra 

(például a benzingőz robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsa-

játított ismeretek és a természettudományos szemlélet birtokában felnőttként is egyre tudatosab-

ban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. A kémiatanítás első szaka-

szának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve az atomok, a molekulák 

és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer jelentőségének és használható-

ságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, képletek, reakcióegyenletek) és azok 

jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és folyamatok makroszintű és részecskeszintű 

értelmezésével szemben. 

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a 

hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet kialakí-

tása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatával törté-

nik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatának megérté-

sében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a szakaszban is kiemelt figyelmet 

kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, a fogalmi megértési problémák (tév-

képzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7.–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes tu-

dására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái felől 

történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul használt 

fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos szempontból is 

korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalataira adunk vá-

laszt, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket és készségeket. Később az 

addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a mindennapi élet  gyakran bonyolult  

problémáinak egyszerűsített magyarázatára is. 

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne száraz 

leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák felvetésével, kísér-

letek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti fogékonyságát növelhet-

jük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó kémiai jellegű 

hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-átadás, környe-

zetkárosítások stb.) megbeszélésére. 
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A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli a 

hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, 

a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudományos infor-

mációkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiához 

kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdonságok-

kal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, 

prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, 

annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai tár-

gyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott adatok 

kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen értelmez-

hetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló külön-

böző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző téma-

körökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős 

és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot 

szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések 

meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő 

kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. Az elemzés során összefüggé-

seket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat fogal-

maz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csopor-

tos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a ta-

nuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez külön-

böző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői sze-

repet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 
A tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen külön-

böző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a 

tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a feladat-

körét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a hétköz-

napi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez mérten 

hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Hatékonyan 

kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját megvédve érvel, 

mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázat 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 2 

Az anyagi halmazok 2 

Atomok, molekulák és ionok 5 

Kémiai reakciók 5 

Kémia a természetben 2 

Kémia a mindennapokban 2 

Összes óraszám: 18 
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TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék modelle-

zésére; 

 ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri je-

lenségek) és a mindennapokból; 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választ-

hatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szű-

rés, ülepítés); 

 megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának 

egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Hipotézisalkotás alapvető szinten 

 A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

 A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az anyagi halmazok modellezése 

 A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

 Elválasztási műveletek 

FOGALMAK 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi 

halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, for-

rás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési 

módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető 

kísérletezés körülményeinek meghatározása 

 Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 

 Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyességi 

jelek értelmezése 

 Digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi eszközök jellemzésére 

(anyaguk, melegíthetőségük, felhasználási területük) 

 Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és táb-

lázatos összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz mint fo-

lyadék tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 
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 A halmazállapot-változással kapcsolatos videofilmek megtekintése és értelmezése a részecs-

keszemlélet alapján 

 Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése hőmérsék-

letméréssel/termoszkóppal 

 A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

 A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése 

 Háromkomponensű (konyhasó, homok, vaspor) keverék szétválasztásának megtervezése, a 

várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, a ta-

pasztalatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

 Kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 

 

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanany-

nyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és keveré-

kekkel kapcsolatban; 

 a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érvelési készség fejlesztése 

 Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

 A keverékek 

 Az oldatok és összetételük 

 Az oldódás 

 Egyszerű kolloidok 

FOGALMAK 

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves vegy-

ület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldha-

tóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rend-

szer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. víz, 

nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

 Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, hal-

mazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) összehasonlítása, 

táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése 
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 Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, konyhasó, ré-

pacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti jegyző-

könyv elkészítése 

 Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, valamint 

egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

 Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 

 Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására 

 Szövegkeresés és -értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az orvosi gya-

korlatban 

 Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből 

 A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, köd, füst tanulmányozása 

 Kiselőadás vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a mindennapjainkban (acél/köny-

nyűfém felni/lágyforrasz stb.)” címmel 

 

TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion között; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat 

és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával (Bohr-

féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja írni 

a képletüket; 

 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás gondol-

kodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, 

metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb ké-

miai kötések alakulhatnak ki. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Internetes források használatának fejlesztése 

 Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 
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 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az atomok periódusos rendszere 

 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

 Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

FOGALMAK 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, elemmolekula, 

vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, 

kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A lángfestés jelenségének elvégzése vagy bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal 

 Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az oxigén 

példáján) 

 Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a témával 

kapcsolatban 

 Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről szakköny-

vek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

 Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő mobiltelefo-

nos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak megállapítása 

 Információgyűjtés a fontosabb atomok vegyjelének eredetével kapcsolatban 

 Vita kezdeményezése a kémia jelrendszerének szükségessége kapcsán 

 

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és 

azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

 ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

 ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

 ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

 ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, érti 

a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 A kémiai információk keresése és értelmezése 

 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

 A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 

 A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

 A reakciók energiaviszonyai 

 A kémiai változások típusai 

 A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

583 

FOGALMAK 

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm 

reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges 

kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. a hurkapálca 

égése, a csillagszóró égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a vörösbor színének meg-

változása szódabikarbóna hatására, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója szén-

dioxiddal stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

 Érdekes, akár bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai változás 

értelmezése 

 A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. a hidrogén-peroxid bontása bar-

nakőporral (vagy apróra vágott májdarabkákkal), a fejlődő oxigén kimutatása parázsló gyúj-

tópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében, keményítőemésztés 

hasnyálkivonat segítségével 

 A melegítőpárna működésének bemutatása 

 Az égés feltételeinek vizsgálata, az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése 

 Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban 

 Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájával kapcsolatosan 

 Kiselőadás vagy poszter készítése „A korrózióvédelem” címmel 

 Endoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével 

 A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata egy-

szerű kísérlettel 

 Antociánok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, saját indikátorpapír ké-

szítése, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata saját indikátorpapír-

ral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Egyéb, akár otthoni körülmények között is elkészíthető növényi indikátorok színváltozását 

bemutató poszterek készítése 

 A közömbösítés vizsgálata egyszerű laboratóriumi kísérletekkel, pl. az ecetsav reakciója szó-

dával vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal 

 A szúnyogcsípés fájdalmas érzésének csökkentése szódabikarbónás bedörzsöléssel  beszél-

getés, vita, eszmecsere a módszer kémiai-biológiai hátteréről és hatékonyságáról 

 „A fény és a fotoszintézis folyamata”  biológiai, fizikai és kémiai témájú egyesített projekt, 

információgyűjtés szakkönyvekből, illetve az internetről, a téma bemutatása IKT-eszközök-

kel, kiselőadás vagy poszter formájában 

TÉMAKÖR: Kémia a természetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanany-

nyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös 

kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 
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 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes vi-

zeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmogok-

nak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés kémiai 

vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt 

szennyező forrásokra; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, felhasz-

nálásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. ener-

giatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 

 A prezentációs készség fejlesztése 

 Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 

 A véleményformálás támogatása 

 A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

 A levegő szennyező forrásai és következményei 

 A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

 A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 

 A fosszilis energiahordozók 

FOGALMAK 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós víz, 

ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűj-

tés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiaforrások 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” címmel 

 Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, tenden-

ciák megfigyelése 

 Információgyűjtés és prezentáció vagy poszter készítése a levegőszennyezés következmé-

nyeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, a szmogról) 

 Az esővíz kémhatásának vizsgálata 

 A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy mészkő- 

vagy márványdarabon 

 A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása 

 Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól 

 A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől 

 Vízminták vizsgálata laboratóriumi vízvizsgáló készletek segítségével 

 A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, esz-

mecsere 

 Ásvány- és kőzetgyűjtemény készítése, bemutatása 

 A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a felhasználás 

mértékének csökkentéséről 

 Információgyűjtés a megújuló energiaforrások kémiai hátteréről, digitális bemutató készítése 

 Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település környezetvé-

delmi kérdéseiről akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével 

 Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

585 

 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanany-

nyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anya-

gokból állítjuk elő; 

 tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból vesz-

szük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

 tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítószerek) 

címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) 

és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy ezekből 

számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

 A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

 Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

 Élelmiszerek összetevői 

 Káros szenvedélyek 

 A vízkeménység 

 Mosószerek, tisztítószerek 

 Fertőtlenítőszerek 

 Építőanyagok 

 A kőolaj 

 A legismertebb fémek 

FOGALMAK 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, mes-

terséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, mosó-

szer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrágya, 

mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az áltudo-

mányosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése 

 Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, zsír-

tartalom kioldása benzinnel, fehérje kimutatása xantoprotein-próbával 

 Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 

 Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. al-

kalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásának 

vizsgálata  
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 Kémia biológia közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód” 

 Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról 

 Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus 

médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító hatásainak 

táblázatos összehasonlítása 

 Drogprevenciós kiselőadások a drogokról és azok hatásairól 

 Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a kísérő-

anyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével kapcsolatos 

javaslatok értelmezése 

 A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása kü-

lönböző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

 A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű kémcsőkísérletekkel, a 

hypo és a háztartási sósav egymásra hatásának veszélyei 

 Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid)  biztonságos fel-

használásuk átbeszélése 

 Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő címké-

jének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos óvin-

tézkedésekre 

 Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos óvintéz-

kedések áttekintése 

 „Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” címmel érvelő vita kezdeménye-

zése 

 Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, poliu-

retánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 

 Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel 

 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzése 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel 

 Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag hulladékokkal kap-

csolatban 

 „Áldás vagy átok a műanyag?”  érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen 

 Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke elem-

zése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése 

 A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése 

 Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat keresése a 

fém felhasználása és a tulajdonságai között 
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FÖLDRAJZ 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 7 . 8. 

Munkarendek Esti Esti 

Heti 1 0,5 

Éves 36 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A 7.–8. osztályos tananyag a földrajzi tartalmakat a földrajzi tér fokozatos kitágításával, a köze-

litől a távoli felé, azaz a közvetlen lakóhely (település) felől Magyarország földrajzán keresztül 

a kontinentális, majd végül a globális folyamatok felé haladva mutatja be, de mindvégig szem 

előtt tartja az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét jelenségekre, fo-

lyamatokra építő tananyag-felépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból tipikus természet- 

és társadalomföldrajzi folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és középpontba állítja a földrajzi 

eredetű problémák komplex bemutatását. 

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges következményeire helyezi 

a hangsúlyt, tudatosan épít a különböző digitális és hagyományos térképi, vizuális és szöveges 

adatforrásokból megszerezhető információkra. Ezáltal a tanulókat felkészíti az önálló informá-

ciószerzésre és az információk mérlegelő értelmezésére, továbbá hozzájárul az önálló vélemény-

nyilvánítás és a felelős döntéshozatal képességének kialakításához. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban kiemelten fontosnak tartja a személyes érdeklődés 

felkeltését a szűkebb, majd a tágabb környezetünk, illetve az alapfokú nevelési-oktatási szakasz 

végére a bolygónk egészét érintő földrajzi jelenségek, folyamatok, problémák megismerése és 

megértése iránt. További célja, hogy kialakítsa az önálló földrajzi tudásbővítés igényét és képes-

ségét, mert a tanulók egy jelentős részének nincs lehetősége a földrajzi ismeretek intézményi 

keretek között történő további bővítésére. Az egyes témák feldolgozásánál fontos szempont, 

hogy gyakorlati, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek elsajátításával és képességek ki-

alakításával történjen. A földrajz szemléletformáló, szintetizáló tantárgyként olyan, a hétközna-

pokban használható ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók kezébe, amelyek segítik 

a tájékozódást mind összetettebbé váló világunkban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőtt éle-

tükben felelős, környezettudatos, aktív állampolgárrá váljanak. 

A 7.–8. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló: 

– megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és társa-

dalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot visszatük-

röző kognitív térképe; 

– megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, megfogalmazza a tipikus tá-

jak közös és eltérő földrajzi vonásait. 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a földrajzi tar-

talmú információszerzés és -feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. Ennek megfelelően a ta-

nuló: 

– megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális információfor-

rásokból; 

– digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi jellem-

zőit; 

– megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövege-

ket, képi információhordozókat dolgoz fel. 
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A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, meg-

értéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondolkodás. 

A tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az információszerzés és -feldolgozás készség-

ének fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek mérlegelő felhasz-

nálására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a min-

dennapi élet különböző területein, támogassa a tanulók önálló tanulási képességének fejlődését. 

Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és környezet-

védelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például terepen) 

csakúgy, mint különböző információhordozókból (például: újságcikkek, híradások, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve ér-

tékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődé-

sét. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges 

vitakészsége. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és feldolgo-

zása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta 

aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális kom-

petenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, föld-

rajzi összefüggések felismerésére és megértésére. A projektfeladatok fejlesztik a tudatos közös-

ségi információáramlást, a tudás megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan ösztönzi 

a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás fontos célja az analógiás gon-

dolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fej-

lesztése. Előtérbe kerül a tanulók kreatív gondolkodásának fejlesztése, nagy hangsúlyt kap az 

alternatívák végiggondolása, az értékelés és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének megismertetésé-

hez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támoga-

tása. Az interaktív munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az emberi felelősség 

tudatosítására. A tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztése során, alkalmassá válik arra, hogy 

hatékony és konstruktív módon tudjon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni 

tudja a felmerülő konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális értékek 

megismerését, a kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakítását. Az 

önállóan létrehozott produktumok hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének 

fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hozzá-

járul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz. Az oktatás a gazdasági 

élet szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac igényeinek 

megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia fejlődésére. 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

7. évfolyam  

Tájékozódás a földrajzi térben 3 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 3 

Magyarország földrajza 12 

A Kárpát-medence térsége 10 

Európa földrajza 8 

Összes óraszám: 36 

 

8. évfolyam  

Az Európán kívüli kontinensek földrajza 8 

A földrajzi övezetesség rendszere 4 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 6 

Összes óraszám: 18 

 

7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok informá-

ciótartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;  

– gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg nyomta-

tott és digitális térkép segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával és elemzésével a gondolkodás 

fejlesztése. 

Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás segítségével a térbeli 

tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése. 

Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz, utazáshoz. 

A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök ismerete. 

A térkép fogalma és jelrendszere. 

A hagyományos és digitális térképek fajtái. 

A földrajzi helymeghatározás módszerei. 

FOGALMAK 

földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, szintvonal 

TEVÉKENYSÉGEK 

Egy adott kirándulás útvonalának tervezése nyomtatott és digitális térképek, online felületek se-

gítségével 

Iránytű, térkép, GPS használatának gyakorlása, tájékozódási feladatok. 

Távolság- és helymeghatározás térképen. 

Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése. 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és tár-

sadalmi erőforrásait; 
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– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza kiala-

kulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, fenntartható fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével a 

szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése. 

Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése iránt, 

információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból és azok értelmezése. 

A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és kultu-

rális értékeinek bemutatása. 

A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyök és hátrányok mérlegelése, a lakókör-

nyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése. 

FOGALMAK 

kulturális érték, természeti érték 

TEVÉKENYSÉGEK 

A közvetlen környezet virtuális felfedezése. 

Idegenvezetés a lakókörnyezetben. 

Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készítése a szűkebb lakóhely termé-

szeti és kulturális értékeiről. 

 

TÉMAKÖR: Magyarország földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti és társa-

dalmi-gazdasági erőforrásait;  

– komplex módon bemutat pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg; 

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környe-

zeti veszélyek kialakulásának okaira, térbeli jellemzőire; 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a hagyományos és a di-

gitális térképhasználat fejlesztése. 

A Kárpát-medencéhez, Magyarországhoz és a magyarsághoz való kötődés elmélyítése. 

A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben önállóan 

készített prezentáció bemutatásával.  

Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásai-

nak, környezeti jellemzőinek bemutatása. 

Egy kistáj, középtáj vagy település komplex bemutatása. 

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismerete. 

Magyarország idegenforgalmi adottságainak jellemzése. 
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A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata. 

FOGALMAK 

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, közigaz-

gatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szaporodás 

és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Kis-

alföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-

barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, 

Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), DunaTisza 

köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, 

Kiskunság, KörösMaros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, 

Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, 

Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-

sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, 

Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 

Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-

tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei 

TEVÉKENYSÉGEK 

Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak megadott szempontok alapján történő fel-

dolgozása hagyományos és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok felhasználásával.  

Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről. 

Disputa a híradásokban megjelent hazai, természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági jelen-

ségekről, folyamatokról. 

Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatása. 

Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulását ábrázoló képekhez 

magyarázat készítése. 

Termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű termékeiből. 

Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek bemutatása képek, tájfotók se-

gítségével. 

Projektfeladat: plakát, szórólap készítése Magyarország idegenforgalmi értékeiről. 

Turisztikai kiadványok, pl. szórólapok, tájékoztatók alapján Magyarország idegenforgalmi 

adottságainak feldolgozása. 

TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti és társa-

dalmi-gazdasági erőforrásait; 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő kö-

vetkezményeit; 

– megnevezi és bemutatja a globálissá váló környezeti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– ismeri a Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti 

veszélyek kialakulásának okait, térbeli jellemzőit;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
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– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország Kárpát-medencében való elhelyezkedésének földrajzi 

értelmezésével. 

A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak együttműködés-

ében rejlő lehetőségek. 

A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak rendszere-

zése, értékelése. 

A Kárpát-medence térségének nagytájai, azok társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek 

felismerése.  

A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének értéke-

lése. 

Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek előfordulása a Kárpát-medence térségében. 

FOGALMAK 

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, idegenforga-

lom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasz-

nálat, talajpusztulás 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK  

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, Délvi-

dék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, 

Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-Kárpátok, Ma-

gas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, 

Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár 

TEVÉKENYSÉGEK 
Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról. 

Tájrendszerezés képek és térképrészletek alapján Magyarország és a Kárpát-medence viszony-

latában. 

Fotógaléria összeállítása a Kárpát-medence tájainak és országainak bemutatásával. 

A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása. 

A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban. 

Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek felismerése 

képek, irodalmi részletek alapján. 

A Kárpát-medence térségében zajló társadalmi-gazdasági folyamatok bemutatása. 

 

TÉMAKÖR: Európa földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra 

jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat; 

– jellemzi Európa tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése irántismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető felada-

tait és lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális kompe-

tenciák fejlesztése. 

Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és fo-

lyamatainak feldolgozása, a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesz-

tése. 

A témához illeszkedő aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

történő reflektálással az önálló véleményformálás fejlesztése. 

Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmi-gazdasági 

folyamatainak bemutatása. 

Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági szerepük iga-

zolása. 

Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése. 

Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében. 

Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője. 

FOGALMAK  

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági szerkezetvál-

tás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, munkanélküliség, „nap-

fényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Eu-

rópa, Nyugat-Európa; 

Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-

félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, 

Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-mély-

föld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, 

Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, Párizsi-medence, Pen-

nine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandi-

náv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, DunaMajnaRajna vízi út, Ebro, 

Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, 

Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

TEVÉKENYSÉGEK 

„Az én Európám”  szubjektív bemutató készítése Európáról.  

Európa tipikus tájainak bemutatása posztereken. 

A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. prezentáció készítésével, tanulói 

kiselőadás segítségével. 

Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása.   

Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról. 

Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, irányított szempontok segítségé-

vel. 

Gyűjtőmunka az Európai Unióban található cégek magyarországi telephelyválasztásáról.  

A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések bemutatása önálló 

gyűjtőmunka alapján.  
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8. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra 

jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi az Európán kívüli kontinensek tipikus 

tájait, településeit, térségeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása. 

Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a természeti 

adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok kapcsolataiban. 

Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével. 

A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának bemuta-

tása példák alapján.  

Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti bemutatása. 

Gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika társadalmi jellemzőinek 

ismertetése során. 

A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének jellem-

zői alapján. 

Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és problémák 

(elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének problémái, élet 

és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a gazdasági, társadalmi 

viszonyok közötti kapcsolatokra. 

Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági tényezői, jel-

lemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fejlő-

dése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; Latin-Amerika társa-

dalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát veszélyeztető 

folyamatok. 

Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és természeti 

veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); kulturális sokszínűség 

Ázsiában; Japán társadalmi és gazdasági fejlődése, a környezet állapotát veszélyeztető folya-

matok, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folya-

matai és problémái (népesedési problémák, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok; In-

dia társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, két-

arcúság), a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok. 

Ausztrália és Óceánia természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői és problémái. 

FOGALMAK  

éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, gaz-

dasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos, 

perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, nagybirtok, nomád 

pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, ültetvényes gazdálkodás, 

vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), tömegturizmus, túlhalászás, túllegelte-

tés, városfejlődés (városodás, városiasodás), világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtér-

ség)  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 
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Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, Kiliman-

dzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-vulkán; Száhel 

(öv) 

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vö-

rös-tenger 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Brazil-

felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-

félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, 

Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, 

Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, 

New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegy-

ség, Új-Guinea 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma 

(Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, 

Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Ko-

reai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-Ma-

kán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, Je-

ges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-fo-

lyó, Tigris 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, 

Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia 

Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, Szinga-

púr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

TEVÉKENYSÉGEK 

Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten. 

Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása.  

A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása prezentációkészítéssel, tanulói kielő-

adás segítségével. 

Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása. 

Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra. 

Virtuális séta összeállítása egy kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve országban.  

Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény megfogalmazása. 

Disputa a környezeti problémák okozta élethelyzetek megoldási lehetőségeiről. 

Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az amerikai és a kínai kultúra hatásának 

példái a mindennapokban. 
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TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának 

okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szerepére;  

– példák alapján bemutatja a helyi környezetkárosítás következményeit; 

– az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat mutat be. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a rendszer-

ben történő gondolkodás fejlesztése. 

Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével az összefüggésekben 

való gondolkodás fejlesztése. 

Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti problémák meg-

ismertetésével. 

Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése.  

Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak felis-

merése. 

A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása. 

A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői. 

A függőleges övezetesség kialakulása. 

FOGALMAK  

éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, hideg 

övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj 

TEVÉKENYSÉGEK 

Montázs készítése egy éghajlati területre jellemző képekből. 

Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével. 

Rövid ismertető leírás készítése egy adott éghajlatról. 

Mit viszek a bőröndben? Egy adott éghajlati területre utazó bőröndjének összeállítása. 

Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése. 

Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak felis-

merése. 

 

TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat; 

– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira; 

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontos-

sága mellett; 

– életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. egy-

szerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése).  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a tanuló 

saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a problémamegoldó gondol-

kodás fejlesztése. 
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A hitelfelvétel és az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az értelmes kockázatvál-

lalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel kapcsolatban. 

A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói jogok fon-

tosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 

Pénzügyi költségtervek készítése. 

A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás. 

A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői. 

A munka világának résztvevői és jellemzőik. 

FOGALMAK  

családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde, 

valuta, valutaváltás, világtermék  

TEVÉKENYSÉGEK 

Pénzügyi döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal. 

Munkaerőpiaci döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal. 

Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető szolgáltatások 

megismerése. 

Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghívott pénzügyi szakemberrel. 

Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, veszélyekről.  
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MŰVÉSZETEK 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként: 

Tantárgyak Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Éves 18 18 18 18 18 18 18 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A fokozott realitásigény megléte az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti 

szelekciós képességét, és mérlegelő gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés értékközvetítő, 

értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a kompetenciák legszélesebb 

körű fejlesztésére.  

A tantárgy tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. 

A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében diffe-

renciált feladatkiadásra van szükség. A személyiségformálás e szakaszában is fontos szerepet 

kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek.  

A tanórai keretek között, mindenki számára elérhető művészeti nevelés célja olyan képességek 

fejlesztése, melyek elősegíthetik a harmonikus társadalmi együttélést, azaz a művészeti tantár-

gyak a művészet eszközeit a személyiség egészének fejlesztése érdekében használják fel. 

A művészeti tanóra egyrészt keretet biztosít a művészet különböző területeinek megismerésén 

keresztül az érdeklődés felkeltésére, az esztétikai alapfogalmak elsajátítására, ízlésformálásra, 

másrészt a mérlegelő gondolkodás és a minőségi alkotómunka iránti igény kialakítására. 

A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, 

a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezhető, eb-

ben a tekintetben a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkája elengedhetetlenül fontos. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultú-

ráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely 

az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. 

Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, és 

kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra legje-

lentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális jel-

legű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század 

művészeti jelenségek befogadására. 

A művészetek tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció 

és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet rész-

terület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve 

befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és 

épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran kép és szöveg egy-

ségében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E részterületek tar-

talmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi köve-

telményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizu-

ális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében 

értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja. 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

599 

A művészeti fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szin-

teken kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása. 

Fontos cél továbbá a minél változatosabb médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a vi-

zuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítása. 

Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldol-

gozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. 

Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kom-

munikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a 

tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése. 

A művészeti nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális prob-

lémamegoldás folyamatában fejleszthető. A tanulók kreativitása az élményekben gazdag, alko-

tótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség 

alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az ön-

magát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel 

összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő 

szemlélet kialakítása. A művészeti nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos 

eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző érzelmeket gazdagító, empátiát, intu-

íciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatás a gyakor-

lati élet számos területén hasznos lehet. 

 

A művészetek tantárgy a következő módon fejleszti a kulcskompetenciákat 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizu-

alitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető in-

formációk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, ösz-

szehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése  kiváltképp a di-

gitális kor vizuális dominanciája miatt  az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális in-

formációszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolko-

dás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gon-

dolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget 

nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a művészetek tan-

tárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathat-

nak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé te-

hetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A művészetek tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék 

és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját. A digitálisesz-

köz-használat  a kommunikációs csatornák átalakításával  folyamatosan hatást gyakorol a kom-

munikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, 

értő és felelős használata ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább  a min-

dennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés 

olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális 

megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét 

is tágítja.  A tanórákon (és az iskolán kívüli kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegol-

dás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű pár-

beszédre, az emberi kapcsolatok kommunikáción keresztül történő alakítására. 

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a művészetek tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális 

médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív 

feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és élet-

kori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész pro-
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duktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó fo-

lyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a tech-

nikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt 

legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizu-

ális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb 

szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A művészetek tanulása során mind a sza-

bad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gya-

korolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, 

a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 

van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a művészetek 

tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával 

és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a művésze-

tek tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas 

kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami se-

gíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi for-

mák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez 

és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas visel-

kedésben is. A művészetek tantárgy  és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének  

lehetősége, hogy csoportos (családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal) együttműködésben va-

lósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, min-

denki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 

alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek (csoporton be-

lüli vezetői, illetve végrehajtói szerep) megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a 

konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység 

gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 
A művészetek tantárgy, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így 

alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy 

kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk 

jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A 

tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját 

és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk 

értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesz-

tés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, 

hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A művészetek 

tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek 

kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerül-

nek. Vagyis erősödjön a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkájára vonatkozó igényes-

séghez, saját (és családja) életvitelének aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A művészetek tantárgy leginkább a 

személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompe-

tenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, 

az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, 

majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások 

(például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket 

is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet. 
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

 

Témakör Óraszám 

 Esti Levelező 

5. évfolyam   

Vizuális művészeti jelenségek  Alkotások, stílusok 5 5 

Vizuális művészeti jelenségek  Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 4 4 

Médiumok sajátosságai  Médiumok jellemző kifejezőeszközei 4 4 

Tér és időbeli viszonyok  Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 5 5 

Összes óraszám: 18 18 

   

6. évfolyam   

Vizuális információ és befolyásolás  Kép és szöveg üzenete 4 4 

Környezet: Technológia és hagyomány  Hagyomány, design, divat 7 7 

Környezet: Technológia és hagyomány  Tárgyak, terek, funkció 7 7 

Összes óraszám:. 18 18 

 

 

5.ÉVFOLYAM témakörei 

Vizuális művészeti jelenségek  Alkotások, stílusok 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és vi-

zuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizu-

álisan megjeleníti 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket ösz-

szehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 

melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

-Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív és 

szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, adott művészettörténeti korszakra 

jellemző egyedi elemeinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A ta-

pasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, el-

igazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 

-A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor …) 

készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás 

szándéka, kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során. 

-A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tár-

gyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás vagy újraértelmezett tárgy 

készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése). 
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-Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkoc-

kája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott részeinek, rész-

leteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érde-

kében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 

stílus 

 

Vizuális művészeti jelenségek  Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizu-

álisan megjeleníti 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető vázlatot 

készít 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, tör-

téneteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, egyéni-

leg és csoportmunkában is 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmazza, vizuálisan megjeleníti, egyénileg és 

csoportmunkában is 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

-Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált törté-

net, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, történet részle-

tes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív felhasználásával. 

Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle forrásból (pl. könyv-

tár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó fel-

használása egyénileg és csoportmunkában. 

-Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, 

gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, térben, idő-

ben. 

-Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, és a létrejött személyes tartalmak megjelenítése a 

kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes, gra-

fikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált tárgyakból, fotó). 

Fogalmak 

vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 
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Médiumok sajátosságai  Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

−adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

−a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendezi és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megol-

dás érdekében felhasználja 

−vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása so-

rán feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotótevékenységében felhasználja, egyénileg 

és csoportmunkában is 

−látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit 

−vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelem-

irányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

-Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt médiu-

mok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, jellemző kife-

jezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, kompozíciós elrende-

zések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlé-

sek szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelem-

irányítás és kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

-Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közve-

títendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium ki-

választása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, 

vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök 

használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kom-

pozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában 

is. 

-Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő átalakítása 

társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más tantárgy 

számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának átalakítására internetes ol-

dallá, mobil applikációvá.) A tapasztalatok felhasználása a további alkotótevékenység közben 

egyénileg vagy csoportmunkában. 

Fogalmak 

vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, né-

zőpont 

 

Tér és időbeli viszonyok Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 
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− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmazza, vizuálisan megjeleníti, egyénileg és 

csoportmunkában is 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása so-

rán feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotótevékenységében felhasználja, egyénileg 

és csoportmunkában is 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, esemé-

nyeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási for-

máinak segítségével egyénileg és csoportmunkában is 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített 

tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, 

megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: 

Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora) 

- Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek felhasz-

nálása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

- Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése 

(pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, 

pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte, 

almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figye-

lembevételével, egyénileg vagy csoportban. 

- Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázi-

sokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése vizuális átírással (pl. egy-

szerű tárgy-animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag). 

Fogalmak 

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális megjelení-

tései, folyamatábra, képregény/storyboard 
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5. ÉVFOLYAM 
Vizuális információ és befolyásolás  Kép és szöveg üzenete 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendezi és összehasonlítja, a tapasztalatait különböző helyzetekben a meg-

oldás érdekében felhasználja 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmazza, vizuálisan megjeleníti, egyénileg és 

csoportmunkában is 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelem-

irányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében ön-

állóan információt gyűjt 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a kommuniká-

ciós szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészet-

történeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológiai, társadalmi probléma témájában ismere-

tek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló pro-

duktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid moz-

góképi reklám, animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, 

képi inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök 

felhasználása az alkotás során egyénileg és csoportmunkában is. 

- Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését ke-

resve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó tapaszta-

latok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

- A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és megfogal-

mazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) tapasztalatai 

alapján csoportmunkában is. 

- Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján. 

- Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék), szabad asszociációk meg-

fogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

Fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés vi-

zuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

Környezet: Technológia és hagyomány Hagyomány, design, divat 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 
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− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotótevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket ösz-

szehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 

melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg és csoportmunkában is 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket ta-

lál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és hét-

köznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális és szö-

veges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból (pl. könyvtár, 

internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 

- Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése és 

inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható tárgy (pl. 

háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de 

nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag- és eszközhasználattal (pl. nemezelés, 

hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

- Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, díszí-

tés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját 

pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. 

krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

- A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. épület, 

tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, technológia, rendel-

tetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által szerzett információk és 

inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása választott eszközökkel (pl. 

rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), személyes igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 

hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, formareduk-

ció, motívum, technológia 

 

Környezet: Technológia és hagyomány  Tárgyak, terek, funkció 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotótevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket ösz-

szehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 

melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt 
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− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg és csoportmunkában is 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket ta-

lál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a köz-

vetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. buszmeg-

álló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) áttervezése, 

átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. biztonságérzet, figyelemfel-

hívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés során kísérletezés és többféle ötlet 

felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat szöveges bemutatása egyénileg 

és csoportmunkában is. 

- A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző épí-

tészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar építészet 

fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: Operaház, Pollack 

Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós kör-

nyezetében található valós terek, épületrészletek áttervezésére. 

- Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai esz-

köz, bútor) különböző történeti korokban és földrajzi helyeken való megjelenésének összeha-

sonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, környezetkáro-

sítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális bemutatása (pl. tabló, prezen-

táció formájában). 

- Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, okosítás) 

alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk 

felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, vala-

mint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, fotóso-

rozat). 

- Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése különféle díszítőele-

mek (pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmányozása után, 

oly módon, hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi 

üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

Fogalmak 

környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

 

Alkalmazandó műtípusok, művek, alkotók: 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végez-

zük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz), 

ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat  Úr, 

karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofre-

tete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását 

bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton  thébai falfestmény), az ókori görög 

és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori színház, am-

fiteátrum (pl. Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi 
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Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sa-

bina, Hagia Sophia), népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltö-

zet), románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, 

amiens-i székesegyház, nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona és koronázási 

palást, épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. 

Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és 

barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Esz-

terházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raf-

faello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

 

7.–8. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata 

Témakör  Óraszám 

 Esti Levelező 

7. ÉVFOLYAM   

Vizuális művészeti jelenségek  Alkotások, stílusok 6 6 

Vizuális művészeti jelenségek  Személyes vizuális tapasztalat és ref-

lexió 
6 6 

Médiumok sajátosságai  Médiumok jellemző kifejezőeszközei 6 6 

Összes óraszám: 18 18 

   

8. ÉVFOLYAM   

Időbeli és térbeli viszonyok  Tér és idő vizuális megjelenítésének le-

hetőségei 
4 4 

Vizuális információ és befolyásolás  Kép és szöveg üzenete 5 5 

Környezet: Technológia és hagyomány. Hagyomány, design, divat 5 5 

Környezet: Technológia és hagyomány. Tárgyak, terek, funkció 4 4 

Összes óraszám: 18 18 

 

7. ÉVFOLYAM 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részlet gazdagon szöve-

gesen jellemez, bemutat 

- adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

- szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is 

- különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket össze-

hasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, me-

lyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt 

- tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás 

szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban 

- megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész alkotá-

sai, társadalmi reflexiói kapcsán 

 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 
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- Adott vagy választott  klasszikus, modern, kortárs  művészettörténeti korban, stílusban készült 

alkotások, építmények összehasonlító elemzéséből (pl. kora középkori és reneszánsz vagy ba-

rokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet anyaghasználata, fi-

guratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) származó tapasztalatok megfigyelése, 

elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és felhasználása 

az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter fel-

használásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok 

megoldása (pl. művek átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék terve-

zése, prezentáció, színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

- Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok (pl. 

műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 

képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, para-

frázis, vizuális napló, látványterv 
 

Vizuális művészeti jelenségek  Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat 

- adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

- elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, magyaráz 

és különböző vizuális eszközökkel megjelenít 

- a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendezi és összehasonlítja, a tapasztalatait különböző helyzetekben a meg-

oldás érdekében felhasználja 

- látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit 

- nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, átírása 

különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező alkotásokban. 

A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

- Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos vizuális 

megjelenítésére műalkotások gyűjtése (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy csoportmunkában. 

A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

- Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más elvont 

fogalom megjelenítése céljából. 

- Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, Giacometti, 

Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, Rembrandt, Shiota, van 

Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. bizánci, expresszionizmus, gótika, impresz-

szionizmus, pop-art, reneszánsz, szürrealizmus) jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése és 

a gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. műfaj vagy médium csere, 

életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció tervezése) 

- Adott látvány, tárgy együttes (pl. félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, felborult 

pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális ábrázolása (pl. fotó, 

rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, továbbgondolása választott vizuális alkotá-

sok (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Munch: Sikoly, Ver-

meer: Geográfus,) képi elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében (pl. a 
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felborult padtól megrémült lány, A geográfus csodálkozva vizsgálja a félhomályban a fél pár 

strandpapucsot)  

- A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése (Barabás, 

Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós műveltségi 

vetélkedők stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban. Egyéni felké-

szülés után a vetélkedő eljátszása 

Fogalmak 

vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

 

Médiumok sajátosságai  Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

- vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása so-

rán feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotótevékenységében felhasználja, egyénileg 

és csoportmunkában is 

- látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit 

- vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelem-

irányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, képkivágás/kamera-

mozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett feladatokban (pl. storyboard készí-

tése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm készítése megadott fogalomból vagy fotóból 

kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

- Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, film-

etűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és művészi kifejező 

szándékának összehasonlítása. 

Fogalmak 

tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

 
8.ÉVFOLYAM 

Időbeli és térbeli viszonyok  Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmazza, vizuálisan megjeleníti, egyénileg és 

csoportmunkában is 

- vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása so-

rán feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotótevékenységében felhasználja, egyénileg 

és csoportmunkában is 

- a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép 

és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg és csoportmunkában is 

- adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási for-

máinak segítségével egyénileg és csoportmunkában is 
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- nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

 

- Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek megfigye-

lése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, (pl. 

ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. század művészeti 

törekvései). 

- A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy irány-

pontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl. személyes szö-

veggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

- A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek rajzi 

megjelenítésében.  

- Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások (pl. 

Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után változatok 

önálló alkotása. 

- A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek technika-

történeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop motion tí-

pusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak 

állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

 

Vizuális információ és befolyásolás Kép és szöveg üzenete 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

- a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmazza, vizuálisan megjeleníti, egyénileg és 

csoportmunkában is 

- vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizu-

ális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is 

- a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép 

és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg és csoportmunkában is 

- nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tu-

dományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít 

- gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével pre-

zentálja 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

 

- Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) alkal-

mazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, tipo-
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gráfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) és felhasz-

nálása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az osztály számára, saját profil terve-

zése) egyénileg és csoportmunkában. 

- Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudo-

mányos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, festés, tér-

beli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték segítségével), 

és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

- Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott szituáció-

hoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább illeszkedő, kife-

jező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, vélemé-

nyek, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, diagram, digitális prezentáció). 

- Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és fogalmi/szö-

veges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító, erősítő, illetve gyen-

gítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép továbbgondolása különböző kép-

aláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang alapján a szituáció reprodukálása). 

Fogalmak 

verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szöve-

gesen jellemez, bemutat 

- alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

- adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

- különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket össze-

hasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, me-

lyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt 

- különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotótevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit 

- adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg és csoportmunkában is 

- gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével pre-

zentálja 

- adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket ta-

lál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik 

- nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás) érde-

kében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját tervek megjelenítése 

szabadkézi rajzban. 

- Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és meg-

jelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. 

stíluslap, divatrajz). 
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- Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző díszítőmotívu-

mait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével mintatervezés különböző lép-

tékben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl. festett faldekoráció tervezése a ki-

indulásként használt magyar tájegység közösségi tere, épülete számára). 

Fogalmak 

metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

Technológia és hagyomány Tárgyak, terek, funkció 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai 

- különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotótevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit 

- alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

- adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból 

- adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg és csoportmunkában is 

- adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket ta-

lál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik 

- nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál 

Fejlesztési ismeretek, tevékenységek 

- Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus, térinstal-

láció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 2D és 3D) 

lehetőségeivel kísérletezve (pl. 3D-ből 2D megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz „rekonst-

rukció”). 

- A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. szelektív 

szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a településen), elemzése, a megoldás érdekében az öt-

letek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és bemu-

tatása egyénileg és csoportmunkában. 

- Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, ugyan-

akkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta formaalakítás, 

tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, infor-

mációgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesí-

tésével. 

Fogalmak 

építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

 

Alkalmazandó műtípusok, művek, alkotók  

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végez-

zük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Or-

szágház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, 

Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 19-20. 

század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, Csontváry 

Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le 

Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali, 

Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 
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A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legje-

lentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művé-

szet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műve-

ken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználha-

tók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus meg-

közelítésben dolgozzunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban ér-

telmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben 

a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a 

populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán 

kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mu-

tassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezet-

kultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a köz-

elmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefe-

dési változásai).  
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DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

 8. 

Munkarendek Esti Levelező 

Heti 1 0,5 

Éves 36 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek 

célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kre-

ativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív folyamata 

szolgálja a felnőtt tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb 

kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai és 

színházi kifejezési formák megismerését és értelmezését szolgálják. A dramatikus tevékenység 

gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemze-

tiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való személyes találkozás révén a művészeti ág nyelve 

a felnőtt tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, 

az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben megfogal-

mazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként 

jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle önki-

fejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehetőség, ami 

a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A kommuni-

káció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások vélemé-

nyéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a felnőtt tanulók kezében lévő digitális eszközök a 

hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalom-

mal gyakran alkalmaznak a mindennapi életben. Emellett a dramatikus tevékenységek során a 

tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvényesen fog-

lalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével vagy hiányá-

val, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek fo-

lyamán és következtében a felnőtt tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések meg-

fogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a kö-

vetkeztetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra támasz-

kodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a szabad 

asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív megközelíté-

sek szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás fejlesztésében. 

Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellem-

zője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés ki-

alakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka erősíti 

az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások 

folyamatát. 
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A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kul-

turális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a felnőtt tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kife-

jezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciákat is. 

 

Minden felnőtt tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten értékelendő. A tevékenységek 

értékelésében meghatározó szerepet kell kapnia a tanulói önértékelésnek, a társértékelésnek és a 

csoportos értékelési formáknak, fejlesztve ezzel a tanuló reflektivitását és érzelmi, szociális in-

telligenciáját.  

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Óraszám 

 Esti Levelező 

Szabályjátékok, népi játékok 7 2 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével) 4 3 

Rögtönzés 5 2 

Saját történetek feldolgozása 5 3 

Műalkotások feldolgozása 3 2 

Dramaturgiai alapfogalmak 3 2 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 2 2 

Színházi műfajok, stílusok 2 1 

Szabadon választható  5 1 

Összes óraszám: 36 18 

 

Témakör: Szabályjátékok, népi játékok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit; 

 felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire; 

 koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait; 

 értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó közreműködő-

jeként. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a hangmagasságvál-

tásra épülő gyakorlatok) 

 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése 

 Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új 

gyakorlatok megismerésével 

 A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire 

 Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok 

 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése 

 Csoportépítő játékok 
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Fogalmak 

beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, hanglejtés, 

beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, koncentráció, la-

zítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés 

Tevékenységek  
 A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása  artikulációs gyakorlatok, tempó-, hang-

súly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok)  

 Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok egy-

szerű, könnyen tanulható szövegekkel  

 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban külön-

féle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával 

 Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az együttmű-

ködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban  

 A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb gyakorla-

tok 

 Az egész csoport együttműködését igénylő játékok 

 

Témakör: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

 adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot); 

 használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket; 

 felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben; 

 felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése 

 A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása 

 A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban 

 A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) alkalma-

zása a dramatikus játékok során 

 A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben 

 Kommunikációs játékok 

 Interakciós játékok 

Fogalmak 

drámajáték, kommunikáció, interakció 

Tevékenységek 

 Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok 

 Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok 

 Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. némajáték, 

számsorok, halandzsa) 

 Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a játéklehetőségek 

kitágítására 

 

Témakör: Rögtönzés 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 
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 az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat; 

 felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának techni-

káit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése  

 A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása 

 Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével 

 Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában 

 A rögtönzés értelmezése, megvitatása 

 A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák alkalmazása 

Fogalmak 

szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása 

Tevékenységek 

 Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján 

 Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve 

 Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen történetre 

 Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal)  

 Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők cselek-

vési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata) 

 Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával 

 

Témakör: Saját történetek feldolgozása 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus tevé-

kenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit; 

 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) dra-

matikus feldolgozása 

 A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló döntései 

alapján formai megoldások társítása 

 Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen választott 

bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása 

 Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása 

Fogalmak 

forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet 

Tevékenységek 

 Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda) 

 Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában 

 Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve 

 Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása 

 A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere lehetősé-

geinek alkalmazása) 
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 A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a belső 

hangok külön választása) 

 Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával 

 

Témakör: Műalkotások feldolgozása 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus tevé-

kenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő értelme-

zése 

 Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevé-

kenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs iro-

dalmi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján) 

 Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási alternatíváinak fel-

ismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel 

 Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával 

 Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó, iparmű-

vészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése 

Fogalmak 

fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó, 

harmónia, diszharmónia 

Tevékenységek 

 Ritmusjátékok a műelemzésben 

 Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus tevé-

kenységekkel történő megközelítése 

 Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal 

 Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek felhasz-

nálása különböző dramatikus tevékenységekben 

 

Témakör: Dramaturgiai alapfogalmak 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása dramati-

kus játékok során 

 A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és alkalma-

zása dramatikus játékok során 

 A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, probléma) fel-

ismerése és azonosítása 

Fogalmak 

szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény 

Tevékenységek 
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 Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre 

 Közös történetépítés dramatikus eszközökkel 

 A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése 

 

Témakör: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét; 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadások-

ban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szöveg megjelenési formái a színpadon 

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése 

 A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.) 

 A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.) 

 Bábhasználat, bábszínház 

 Mozgás és tánc a színpadon 

Fogalmak 

dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték 

Tevékenységek 

 Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek 

 Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során 

 Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal 

 Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos tevékenységekben 

 A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése  kis- és nagycsoportos formákban 

és/vagy dramatikus tevékenységekben 

 

Témakör: Színházi műfajok, stílusok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a felnőtt tanuló: 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadásokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése 

 Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek alkalmazása 

saját játékokban 

 A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott előadásokban 

 Egyszerűbb stílusgyakorlatok 

Fogalmak 

tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus 

Tevékenységek 

 A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel 

 A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és ennek 

megfigyelése színpadi munkában 

 Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok. Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és 

stílusokhoz 

 A színházi műfajok, stílusok értelmezése kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramati-

kus tevékenységekben 
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DIGITÁLIS KULTÚRA 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Éves 36 18 36 18 36 18 36 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára, valamint a felnőttok-

tatásban munka mellett tanuló (azon belül is az idősebb generációk) számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság mun-

kaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő 

megoldását is. Alapvető követelmény, hogy ennek elvi és gyakorlati kérdéseit folyamatosan kö-

vessék, tudásukat bővítsék, és azt szükség esetén felelősséggel osszák meg. Mivel az informati-

kai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem 

találkoztunk, a felnőtt tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai 

tudás átadását jelenti, hanem a felnőtt tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. 

Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és 

módszertani hátteret és koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tanítása felhasználói szemléletű, a fókusz a gyakorlati problémák megoldásán 

van, amelyben nagy szerepet kell kapnia a felnőtt tanulók kreativitásának és együttműködésének 

is. Cél a problémák tudatos, célszerű és hatékony kezelésének elsajátítása. Az 5-8. évfolyamok 

felnőtt tanulóinál is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal 

szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert mutassunk be, ami hatékony eszköz az 

együttműködéshez. Az elterjedtebb szolgáltatások megismerésével egyidejűleg a tanuló elsajá-

títja a rendszerek felhasználását a csoportmunka, projektmunka, távoktatás szervezésében, lebo-

nyolításában, ami a felnőttképzésben nagy hangsúlyt kap. A foglalkozások tervezésében és lebo-

nyolításában az eltérő tudásszinttel rendelkező tanulók fejlesztése terén nagy lehetőségeket kínál 

a digitális technológia alkalmazása. 

 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek kere-

sésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználá-

sára. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. 

A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejleszté-

sét is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékeny-

ség fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algo-

ritmizáló gondolkodását. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatterem-

téshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a kü-

lönböző felületeken való információ megosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárá-

soknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digi-

tális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kom-

petenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben 

történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó kör-

nyezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munka-

erőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élet-

hosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

 

Fejlesztési feladatok 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szer-

vesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört 

a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szüksé-

gessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással ta-

lálkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális 

tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informa-

tikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell 

a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám 

nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 

tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmód-

szertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy 

az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A felnőtt tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszköz-

használat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél 

több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutató készítési, a rajzolási, a kép-

feldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lé-

nyegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet ki-

alakítása lehetővé teszi, hogy a felnőtt tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önál-

lóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásá-

nak. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett fel-

adatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is előkerüljenek. A felnőtt 

tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás fo-

lyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális technológiák segítségével 

a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használ-

ják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A problé-

mamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét ké-

pezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő 

lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitá-

lis eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt sze-

repet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, ame-

lyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a 
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logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási 

szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól 

fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon 

megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mik-

rokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült 

fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket 

a felnőtt tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élmé-

nyük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, 

azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és mobil-

kommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a 

tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a felnőtt tanulók bevonását a tanulási folyamat 

tervezésébe  beleértve ebbe a felnőtt tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör 

feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos esz-

közök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a 

biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

Az ajánlásban szereplő időkeret a tanulók haladási üteme szerint rugalmasan kezelendő, a ren-

delkezésre álló és fejleszthető, önálló tanulást támogató eszközök, anyagok, közvetítési techno-

lógia hasznosításával. A tanulási, a tanulásirányítási folyamat eredményes megvalósítása során 

célszerű figyelembe venni a felnőttek gyakorlat- és munkatapasztalatait, a már meglévő elméleti 

és módszertani ismereteit, vagyis a tanulók előzetes tudás(bázis)át. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

Esti Levelező 

5.évfolyam   

Algoritmizálás és blokkprogramozás 20 10 

Online kommunikáció 16 8 

Összes óraszám: 36 18 

   

6.évfolyam   

Robotika 12 6 

Szövegszerkesztés 24 12 

Összes óraszám: 36 18 

   

7.évfolyam   

Bemutatókészítés 18 9 

Multimédiás elemek készítése 18 9 

Összes óraszám: 36 18 

   

8.évfolyam   

Táblázatkezelés 12 6 

Az információs társadalom, e-Világ 12 6 

A digitális eszközök használata 12 6 

Összes óraszám: 36 18 

 

 

5.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a 

tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy le-

hetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, 

függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfel-

adatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Típusalgoritmusok  összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás  használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 
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Egyszerű részekre bontott feladat elkészítése projektmunkában, a részfeladatok megoldása és 

összeállítása 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az ered-

mények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környe-

zetének elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 

az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommuni-

káció szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 

és megosztása a családi és az iskolai, munkahelyi környezet elektronikus szolgáltatásai, felhő-

szolgáltatások segítségével 

 
6.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Robotika 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

Robotvezérlési alapfogalmak 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 
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Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, kódolás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

TEVÉKENYSÉGEK 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű, hét-

köznapi feladatok készítése kapcsán 

Robotok vezérlése blokkprogramozással 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerke-

zetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasz-

tás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok. 

Élőfej és élőláb 

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

Adott tanórai, iskolai, munkahelyi, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

Mentés különböző formátumokba 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegbevitel, szövegszerkesztési alapelvek, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthe-

lyezés, szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter 

mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasz-

tás, kép beillesztése, képméret változtatása, idézés szabályai, tipográfia, dokumentumok szerke-

zete, objektumok, élőfej, élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformá-

tumok, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

TEVÉKENYSÉGEK 

Nyomtatott dokumentumban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 

napirend, menü 
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Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumo-

kat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap ké-

szítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása 

PDF formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

 

7.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Bemutató készítés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza a prezentációkészítés alapszabályait; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerke-

zetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutató szerkesztési alapelvek. Az előadás témájához illeszkedő megjelenítés 

A bemutató objektumaira animáció beállítása 

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszkö-

zei, lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

TEVÉKENYSÉGEK 

Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élet-

hez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
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 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, 

digitális fotózás, videófelvétel-készítés) és javítása 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retu-

sálás, képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, 

fotók szerkesztése 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, videó készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 

bemutatókhoz 

Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú do-

kumentumokba 

FOGALMAK 

rajz, rajzeszközök; kép, hang, videó digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képek szkennelése, 

képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret változtatása, di-

gitális fotózás, videófelvétel-készítés, fotó, hang, videó készítése, szerkesztése, felhasználása, 

rasztergrafika, vektorgrafika 

TEVÉKENYSÉGEK 

Kép, hang és videó önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 

okostelefonnal a mindennapi élethez, az iskolához, más tantárgyak tananyagához kapcsolódó té-

mában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos munka-

formában 

A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználás 

céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 

feldolgozáshoz szükséges 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, videó szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módo-

sítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek haszná-

lata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, 

klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 
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8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adat-

típus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, mozga-

tás elsajátítása 

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatke-

zelőkben 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

Más tantárgyaknál, hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program 

segítségével 

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 

táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút cella-

hivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok csoporto-

sítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

TEVÉKENYSÉGEK 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése külön-

böző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

táblázatkezelő programban 

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felisme-

rése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segít-

ségével 

 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 
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 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű ér-

vényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 

az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információ szerepe a modern társadalomban  

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre vo-

natkozóan 

FOGALMAK 

e-Világ, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, infor-

mációs társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közös-

ségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagá-

hoz kapcsolódó témában 

 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és el-

hárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, to-

vábbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs esz-

közök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tu-

datos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tar-

tozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, ke-

zelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonó-

mia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, fájl, fájlműveletek, mappa, 

mappaműveletek, kommunikációs eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok 

felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkeze-

lése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, 

jogosultságok, etikus információkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek meg-

ismerése.  
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként 

 

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5. 6. 7. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Éves 18 18 18 18 18 18 
 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján tör-

ténő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív 

tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák 

felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a probléma-

megoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafej-

lesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakí-

tása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során hasz-

nálható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, 

ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva. 

 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit meg-

oszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. 

A tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv haszná-

lata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan  a tananyag jelle-

géből adódóan  a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. Megtanul rajz, ábra, 

műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban bemutatni, szóban fogal-

mazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a régi korok  esetleg tájegy-

ségenként eltérő  elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül bemutatható 

a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi 

értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a kör-

nyezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a hét-

köznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ hitelességét 

és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző tevékenységek, munka-

folyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális tervezői kompetenciákat, hoz-

zájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása során kiemelt fontosságú a vizuális 

szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle digitális tervezőprogramok felhaszná-

lása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 

tantárgyak  környezetismeret, természettudomány 5.–6. évfolyam előkészítésében, valamint azok 

bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be 

fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, 

mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a minden-
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napi életben felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a tech-

nológiák fejlődésének követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete ál-

lapotát, életvitelét. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken ke-

resztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, si-

kerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási 

döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek ré-

vén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről 

és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanu-

lóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára 

vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív alkotás kész-

ségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és működőképes eszközök 

tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős technikai találmányok törté-

netének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése hozzájárul a kulturális tudatosság fej-

lesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett tevé-

kenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek fej-

lesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, koc-

kázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, felelős-

ségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák gyor-

san változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat 

hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzoló-

dásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint szükségszerűség és érték felismerésének meg-

alapozásához. 

 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 

hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 

ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült pro-

duktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a po-

zitív megerősítés. 

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása 

során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 

megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet 

és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

5.évfolyam   

Település  a település kialakulása, településtípu-

sok 

4 4 

Építészet  forma és funkció, anyagok és szerke-

zetek 

4 4 

Közterek, közösségi terek, középületek 4 4 

Lakás, lakókörnyezet  funkciók, berendezések 3 3 

Lakás karbantartása  a legfontosabb állagmeg-

óvási, karbantartási munkák 

3 3 

Összes óraszám 18 18 
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6.évfolyam   

A települések közműellátása, a legfontosabb 

közművek, közszolgáltatások 

4 4 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 4 4 

Lakás, lakókörnyezet  a lakás jellemzői, lakástí-

pusok, funkciók, helyiségek 

4 4 

Az egészséges település 2 2 

Közlekedés  közlekedés egykor és ma 2 2 

Közlekedés, közlekedési rendszerek 2 2 

Összes óraszám 18 18 

   

7. évfolyam   

Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben 2 2 

Élet a talpunk alatt 2 2 

Zöldségnövények termesztése 3 3 

Gyógynövénytermesztés és szántóföldi kultúrák 3 3 

A talaj gondozása, javítása 4 4 

Növényvédelem a biokertben  4 4 

Összes óraszám 18 18 

 

5.ÉVFOLYAM  

Témakör: Település  a település kialakulása, településtípusok 

Tanulási eredmények 

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, azonosságokat, kü-

lönbségeket fogalmaz meg; 

 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 

 ismereteket gyűjt a saját településéről; 

 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 

 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait  alaprajz, tájolás, épület alakja; 

 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 

 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 

 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés kap-

csolatának felismeréséhez 

 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

 A települések kialakulása 

 Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl. gazdálkodás) kötődő lakó- 

és gazdasági épületek tanulmányozása, összehasonlítása 

 A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése 
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 Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 

  Lakóépületek típusai 

 Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

Fogalmak 

lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, városodás, urbanizáció, ház 

(családi ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, 

alaprajz, homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes 

lakóépületeiről megadott szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a makett méretarányának 

meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a 

lakóépületek jellegének meghatározása 

 Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek megfelelően 

 A település régen és ma  a lakóhely egy tere, része változásainak nyomon követése 

 A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

 

Témakör: Építészet  forma és funkció, anyagok és szerkezetek 

Tanulási eredmények 

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban; 

 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja 

szerint. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja a lakóház részeit  alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 

 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 

 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 

 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét  kert, gazdasági épületek; 

 modellezi a lakóépületek környezetét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti összefüg-

gések felismerése 

 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségének 

értelmezése 

 Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése, ösz-

szehasonlítása 

 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, építőanya-

gainak tanulmányozása, elemzése 

 Az egyes tájegységek jellegzetességei  lakó-, gazdasági és középületek alakja, elrendezése, a 

használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, elemzése 

 A modern kor építészete  iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 
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 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 

 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatok feltá-

rása, elemzése 

 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 

Fogalmak 

építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, természetes (szoláris) 

energia, passzív napenergia, benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, pala, cse-

rép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek jellemző épületeiről, a felhasz-

nált anyagokról, technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési szempon-

tok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

 A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása 

 

Témakör: Közterek, közösségi terek, középületek 

Tanulási eredmények 

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket; 

 egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott, inter-

neten elérhető térképek, fényképek alapján; 

 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

 a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

 csoportban településmodellt épít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 

 Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, szabadidő) és a településtípusok 

(épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása 

 Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése 

 Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal 

 Település-makett készítése 

Fogalmak 

középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település arculatát alakító tényezők 

tanulmányozása. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés 

 A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes tapasztalatokkal 

 A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek megtervezésével, megépítésé-

vel 
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 A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés lehető-

ségeinek megbeszélése 
Tanulási eredmények 

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

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás 

során munkamegosztásban végzi  terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása 

stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javít-

hat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 

ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet megismerése során 

 A környezet átalakítás következményeinek értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

 Ok-okozati összefüggések értelmezése 

 Szokásrend kialakítása 

 A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

 Az önismeret fejlesztése 

 Lakásfajták csoportosítása 

 Lakástervek készítése 

 Lakásépítés építőelemekkel 

 Erőforrások a háztartásban  áram, gáz, víz 

 Lakberendezés 

 Egészséges életmód 

 Egészséges táplálkozás 

 Étkezési szokások, terítés 

 Személyi higiénia, tisztálkodás 

 Öltözködési szabályok 

 Háztartási balesetek 

 Munkamegosztás 

 Napirend, házirend 

 Takarékoskodás 

 Környezetvédelem 
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Fogalmak 

lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higi-

énia, testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, mun-

kamegosztás, időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem, hul-

ladék, szelektív hulladékgyűjtés 

Tevékenységek 

 Beszámolók lakóhelyünkről 

 Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, la-

kásfajták 

 A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 

 Építőelemekkel házak építése 

 Építés alapformára, körvonalrajz, alaprajz készítése 

 Különleges építmények tervezése 

 A szoba berendezése: bútorok készítése 

 Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 

 Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, háztartási munkák csoportosítása 

 Napirend készítése 

 Étkezési szokások, az egészséges táplálkozás alapjai, egészséges életmód 

 Napi étrend készítése: élelmiszerek, ételek, italok, vitaminok 

 Egyszerű ételkészítés 

 Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás, meghívó, ültetőkártya készítése 

 Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó plakátok készítése 

 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, divatbemutató 

 Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 

 Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. Veszélyforrások: 

gyufa, gáz, elektromos áram balesetmentes használata 

 Növények a lakásban: növényápolás 

 Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben keletkező hulladékok újrahasznosítására. 

 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet  funkciók, berendezések 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram se-

gítségével készíti el és osztja meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 

 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése során; 

 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti kapcsolatot; 

 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a lakberende-

zésben; 

 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 

 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 
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 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergo-

nómiai szempontjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések értelmezése 

 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és vég-

zése során 

 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 

 Ízlés formálása 

 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 

 A lakás berendezésének jellemzői 

 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel 

 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és a tevékenységek 

közötti kapcsolat felismerése 

 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat elemzése 

 Bútortörténet 

 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 

 A berendezés szerepe a téralakításban 

 A lakberendezés modellezése 

 A munkavégzés ergonómiája 

 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 

 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 

 A konyha ergonomikus berendezése 

 Konyhatervek készítése 

Fogalmak 

funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, design, téralakítás eszkö-

zei, helykihasználás, nyugalmi területek, közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló 

bútorok, bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, dinamikus terhelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó meghívása. Katalógus, folyóiratok, 

prospektusok, internetes anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek elemzése 

meghatározott szempontok szerint 

 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a világítás, a színek, az anyagok és 

minták, a tárgyak és díszek lakberendezésben betöltött szerepéről 

 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének megtervezése lehetőség szerint 

3D-s lakberendező program segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, figyelembe véve a kialakítás, 

berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 

 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai szempontból, a helyes munkavég-

zés, a helyes ülés gyakorlása 

 

Témakör: Lakás karbantartása  a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépí-

téséről, működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti szemponto-

kat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 

 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés során 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási mun-

kákról 

 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 

 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység során 

 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a környezetvédelem összefüggé-

seinek felismertetése 

 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy nagyobb munkálatokhoz 

szakembert kell hívni 

 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

Fogalmak 

állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, tisztítószer, környe-

zetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, kar-

bantartási munkákról 

 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek szerint, például: bútorok 

megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, lakástextí-

liák gondozása stb. 

 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a felhasználás, tárolás, baleset-

veszély szempontjai szerint 

 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, elsősegélynyújtási szabályok 

megbeszélése 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról. A tanu-

lók szerepjáték formájában bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző fel-

adatait 

 
6.ÉVFOLYAM 

Témakör: A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, közszolgáltatások 

Tanulási eredmények  

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

 célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján, és a kapott adatokat 

értékeli, rendszerezi, elemzi; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
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 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és 

tudatos gazdálkodás módjaival; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 azonosítja a települések legfontosabb közműveit, közszolgáltatásait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A rendszerszemlélet fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Információgyűjtési technikák fejlesztése, például interjú formájában 

 Célzott információszerzés, a kapott adatok értelmezése, feldolgozása 

 A települések legfontosabb közművei, közszolgáltatásai  elektromos hálózat, vízvezeték, 

szennyvízelvezetés, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás 

 Épület közműveinek tanulmányozása, elemzése 

 A közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti összefüggések felis-

merése, megfogalmazása 

 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

Fogalmak 

közmű, közszolgáltatás, építési engedély, összközműves épület, elektromos hálózat, vízvezeték-

hálózat, szennyvíz, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés és -megosztás megadott szempontok szerint a vízellátás, csatornázás, fű-

tés, villamosítás, gázellátás, szemétszállítás témában 

 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

 Véleményformálás a közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti 

összefüggésekről 

 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül információk gyűjtése a lakások közműellátott-

ságáról, számítások végzése a szolgáltatások áráról 

 Az iskola adottságai szerint látogatás egy közműtelepen vagy a témakörhöz kapcsolódó film 

megtekintése 

 

Témakör: Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 

Tanulási eredmények  

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

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmu-

tatókból, használati leírásokból; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és 

tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
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 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogal-

mazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépí-

téséről, működéséről; 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az építményekkel kapcsolatos kö-

vetelményeket; 

 tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb közműveit  elektromos há-

lózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, légtechnika; 

 beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott leggyakoribb érintésvédelmi módo-

kat  kettős szigetelés, védőföldelés, nullázás, FI relé; 

 azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat, a leggyakoribb hibákat és 

azok okait; 

 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében ta-

lálható szerkezeteken; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad tevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően 

tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan ve-

zeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatí-

vákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számsze-

rűsít; 

 grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások energiafogyasztását; 

 példákat mond az energiapazarlásra; 

 példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáram-fogyasztás, a vízfogyasztás, 

a fűtési és más hőenergia területén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egészségtudatosság 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

 A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői  vízminőség, hőmérséklet, levegő 

páratartalma 

 A rossz szigetelés káros hatásai 

 Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről  elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás  

 A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és életvédelmi berendezések, megoldások 
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 Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel szemben, szabályozhatóság, 

egészségvédelem  

 A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet 

 A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas relatív páratartalom egészségká-

rosító hatásai 

 A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás közötti összefüggések elem-

zése, a környezettudatosság fontossága 

Fogalmak 

komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték, életvédelmi relé, fázis, 

nulla, védőföldelés, fűtés, klíma, környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, fenntart-

hatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése és megosztása az egészséges lakókörnyezetről 

 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül az ember számára optimális környezet megha-

tározása 

 Az épületek legfontosabb közműveinek áttekintése  elektromos hálózat, vízellátó rendszer, 

fűtési rendszer, légtechnika  folyamatábrák segítségével 

 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található épületgépészeti rendszerekről, például az is-

kolaépület új szempontú bejárása és feltérképezése során 

 Ökológiai lábnyom számítása valamelyik digitális alkalmazás segítségével, a kapott értékek 

véleményezése 

 Ötletek, javaslatok gyűjtése az elektromosenergia-fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és más 

hőenergia-felhasználás takarékossági lehetőségeiről, a hulladék keletkezését mérséklő fo-

gyasztási, életmódbeli szokásokról 

 Költségszámítások végzése a megtakarításokkal kapcsolatban 

 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 lakásalaprajzot tervez akár tervezőprogram segítségével megadott létszámú család számára; 

 berendezett lakásmakettet készít; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, 

egymással való kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem összefüggésének felismerése 

(feladat  anyag  technológia) 

 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti kapcsolat felismerése, 

elemzése  

 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal 

 A lakásalaprajz jellemzői 

 A lakás helyiségeinek csoportosítása 
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 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 

 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való kapcsolatának jelentősége, sze-

repe 

 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 

Fogalmak 

alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, háztartási és higiénés 

terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Saját lakás leírása szóban  elbeszélés utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, azonosságok megfogalma-

zása, szükségszerűségek felismerése 

 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg digitális alkalmazás se-

gítségével 

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

 

Témakör: Az egészséges település 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban; 

 célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és 

tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogal-

mazza saját preferenciáit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram se-

gítségével készíti el és osztja meg; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számsze-

rűsít; 

 felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 

 elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, felismeri a törvényszerűsége-

ket; 
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 elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 

 összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 

 feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatokat; 

 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket és azok 

szerepét a településen lakók életében; 

 régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület változásait; 

 gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Rendszerszemlélet fejlesztése 

 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

 A városok kialakulásának és fejlődésének okai és szükségessége, a város fogalmának mélyítése 

 A különböző környezetszennyeződések hatása az épített környezetre és a településen élők élet-

minőségére 

 Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek szerepe, környezetvédelem 

 Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang szükségességének felismertetése 

 A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek megismertetése, összehasonlítása 

 Információk gyűjtése különleges épületekről, híres építészekről, különös tekintettel a magyar 

vonatkozásokra 

 Követelmények a XXI. század településeivel szemben 

 Pozitív példák, építészeti megoldások gyűjtése 

 Parktervezés 

Fogalmak 

légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés, város rehabilitáció, funkcionalista 

építészet, organikus építészet, tájépítészet 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés a településformák fejlődéséről, a különböző országok, illetve kontinensek 

jellemző településeiről, híres építészekről, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Az 

információk rendszerezése, megosztása 

 Egy adott település, településrészlet változásának, fejlődésének nyomon követése térképek, 

fényképek segítségével, következtetések megfogalmazása az ott élők életformájára, életmi-

nőségére vonatkozóan 

 Az egészséges, élhető település kritériumainak összegyűjtése, megfogalmazása 

 Információk gyűjtése a települések környezetszennyezését okozó tényezőkről, esettanulmá-

nyok alapján 

 Séta a településen. A település vagy településrész részletes, elemző megfigyelése az építé-

szeti stílusok, zöld környezet szempontjából 

 Egy kijelölt területhez kapcsolódó településfejlesztési kérdések megvitatása 

 A XXI. század településeivel szembeni követelmények megfogalmazása, pozitív példák, épí-

tészeti megoldások keresése, megosztása 

 Parktervezés, az intézmény lehetősége szerint  zöldterület kialakítása, gondozása 

 

Témakör: Közlekedés  közlekedés egykor és ma 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásá-

ban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, fejlődé-

sében, a település lakóinak életminőségében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti összefüg-

gések felismerése 

 Szabálykövető magatartás fejlesztése 

 A városi és a közúti közlekedés rendszereinek megismerése 

 A vízi és a légi közlekedés 

 A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben  információgyűj-

tés, -rendszerezés 

 Gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz 

 Közlekedésbiztonsági ismeretek 

 A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák 

 A közlekedés infrastruktúrájának modellezése a településmaketten 

Fogalmak 

jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A felnőtt tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az adatok elemzése 

 A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 

 Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, jelen-

tős feltalálókról, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk megosztása 

 A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel való kiegészí-

tése  például útburkolati jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, par-

kolók 

 Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 

 

Témakör: Közlekedés, közlekedési rendszerek 

Tanulási eredmények  

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

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a ren-

delkezésre álló anyagokból; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
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 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és 

tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogal-

mazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja 

szerint; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően 

tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan ve-

zeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatí-

vákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produk-

tuma továbbfejlesztésére; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számsze-

rűsít; 

 átlátja a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a település lakóinak életminőségében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Rendszerszemlélet fejlesztése 

 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Közlekedés a településen, a települések között 

 Közösségi közlekedés 

 A közlekedés infrastruktúrája 

 Információk gyűjtése környezetbarát megoldásokra a közlekedésben 

 Híd- vagy felüljárómodell építése 

Fogalmak 

tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró, felüljáró 

TEVÉKENYSÉGEK 
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 Információk gyűjtése, megosztása a saját település, lakókörnyezet úthálózatáról, tömegköz-

lekedéséről, annak az ott élők életmódjára gyakorolt hatásáról 

 Információk szerzése, képek gyűjtése a személy- és teherszállítás történetéről, a közlekedési 

infrastruktúra fejlődéséről 

 Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok elemzése alapján véleményformálás a közlekedési 

hálózatok szerepéről, a személy- és teherszállítás jelentőségéről 

 Tájékozódás a közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget 

károsító hatásokról esettanulmányokon keresztül 

 Példák gyűjtése, bemutatása környezetbarát, biztonságos megoldásokra a közlekedésben 
 

7.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben 

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

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a ren-

delkezésre álló anyagokból; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően 

tevékenykedik; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Problémahelyzetben megoldási stratégiák összehasonlítása 

 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

 A növényekről, az egészséges táplálkozásról tanult ismeretek szintetizálása, alkalmazása 

 Környezet- és egészségtudatos véleményformálás 

 A fenntartható fejlődés értelmezése 

 A cselekvő tudatosság alkalmazása 

 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása munkavégzés során 

 Kertészeti alapismeretek 

 A zöldséges- és gyümölcsöskert jellemző növényei és csoportosításuk: Az iskolakertben 

fellelhető növények azonosítása, jellemzőik; Csoportosítás szempontja: fogyasztásra 

szánt részek és a gazdasági érettség időpontja szerint 

 Kertművelés és ápolás  

 A betakarítás folyamatai, munkaszervezés: az iskolakertben található zöldség vagy gyü-

mölcs betakarításának (szüretelésének) munkafolyamatai, eszközei, munkamegosztás a 

csoportban 

 Baleset-megelőzési szabályok: a használt eszközökkel történő munkavégzés szabályai 

 Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 

 Az iskolakertben termesztett növények szerepe, jelentősége az egészséges táplálkozás-

ban: a vizsgált növények jellemző tápanyagai, szerepük szervezetünk egészséges műkö-

désében 

 Ételkészítési technológiák a megtermelt élelmiszerek feldolgozásához: a betakarított ter-

més feldolgozása, téli tárolása (pl. must, befőtt, lekvár, savanyúság készítése, aszalás, 

fagyasztás, vermelés stb.) 

 Higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályok: a végzett munkafolyamatok higiéniai sza-

bályai  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

649 

 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai: a feldolgozott élelmiszer-

hez köthető hagyományaink, értékeink bemutatása 

 Pályaorientáció  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari) szakmák, foglalko-

zások: élelmiszeripari szakmacsoport 

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

Fogalmak 

zöldség, gyümölcs, élelmiszer, biológiai érettség, gazdasági érettség, étel, tápanyag, tartósítási 

eljárások, higiénia 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Séta és megfigyelés egy gondozott kertben.. Az egyes kertrészek elkülönítése, a növények 

szempontok szerinti megfigyelése, tapasztalati vizsgálata (érintés, szaglás, ízlelés). Növé-

nyek, növényi részek begyűjtése, csoportosításuk 

 Lehetőségek szerint a betakarítás (gyümölcs vagy zöldség) megfigyelése. Munkaszervezés, 

munkavégzés feladatainak meghatározása. A feldolgozási ismeretek rendszerezése. 

 A termés feldolgozása  a lehetőségek szerint mustkészítés, lekvárfőzés, befőzés vagy sava-

nyítás, esetleg aszalás. 

 A felhasznált anyagok beazonosítása (szerepük a táplálkozásban, a készítményben) 

 Ételkészítési gyakorlatok előkészületei során alkalmazott szabályok: kézmosás, hajviselet, 

védőruha. A felhasznált eszközök, anyagok tisztasága, a tisztítás módjainak alkalmazása, esz-

közeinek, anyagainak használata 

 Választott hungarikumok bemutatása  projekt, csapatban. Javaslattétel helyi értéktárba tör-

ténő beválasztásra 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról  önálló 

munka. A mi cégünk  storyline játék: a témakörben tanult ismeretek mentén a tanulók egy 

cég dolgozói, bemutatják egymásnak foglalkozásukat (Mit, hol tanultak? Mi a szakmájuk, a 

foglalkozásuk? Hogyan telik egy napjuk a munkahelyen?) 

 

TÉMAKÖR: Élet a talpunk alatt 

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

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számsze-

rűsít; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális kompetenciák alkalmazása mérési, vizsgálati eredmények rögzítése, elemzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Tényeken alapuló következtetések levonása 

 Felelősségérzés a munkavégzés eredményéért és minőségéért 

 Talajtani alapismeretek: 

 A talajszelvény fogalma: a talaj szintjei, a talajképződés folyamata 

 A talaj alkotói, jellemzői, egyszerűbb talajvizsgálatok; a talaj színe, szerkezete, kötött-

sége; a talajnedvesség kimutatása, vízáteresztő képesség vizsgálata a környezetben fellel-

hető mintákon 

 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei: a talaj megfigyelése, 

vizsgálata; eredmények rögzítése, értékelése; élőlények a talajban; komposztvizsgálatok 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

650 

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk 

 Kertművelés és -ápolás  

 Baleset-megelőzési szabályok 

 A talajművelés eljárásai: forgatás, lazítás és porhanyítás, tömörítés, egyengetés 

 Pályaorientáció  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari, geológiai, talajtani) 

szakmák, foglalkozások: mezőgazdasági szakmacsoport  

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

Fogalmak 

talaj, talajalkotók, humusz, lebontó szervezetek, kötöttség, vízáteresztő képesség, komposzt 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Megfigyelések végzése az iskolakertben, a természetismeret tantárgyban tanultak beazonosí-

tása talajszelvényen 

 Mintavétel az iskolakert talajából. Minták vizsgálata irányítással. Mérési eredmények rögzí-

tése, értékelése. Beavatkozás tervezése 

 Az iskolakert talajművelési feladatainak végzése 

 

TÉMAKÖR: Zöldségnövények termesztése 

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

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a ren-

delkezésre álló anyagokból; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan ve-

zeti a csoport döntési folyamatát; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Tervezési folyamat során algoritmizálás alkalmazása 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 

 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 

 Cselekvő tudatosság alkalmazása 

 Önismeret, társas kompetenciák fejlesztése, csapatban végzett munkatevékenységek során, 

különböző szerepekben 

 Kertészeti alapismeretek 

 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei: a vetőmagok jellem-

zői, a csírázás feltételei  

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk  

 Növénytermesztési módok: a vetésforgóban, a vegyes ágyban történő termesztés; a ve-

tésforgó hatása a talajra és a növények fejlődésére, a növényvédelemre; a növénytársítás 

alapvető szabályai, alapvető konyhakerti növények egymásra gyakorolt hatása; öntözési 

ismeretek (öntözési módok, öntözési idő, takarás és öntözés, gyökerezési mélység, öntö-

zővíz minősége: hőmérséklet, oldott anyagok, mulcsozás szerepe)  
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 Vetési, termesztési terv: a növények csoportosítása választott termesztési mód, tápanyag-

igényük, vetési idejük és termésidejük szerint 

 Kertművelés és -ápolás  

 A vetés műveletei; talaj-előkészítés, vetés szabadföldbe (sorba, szórva, fészekbe)  

 A kertrész gondozási munkái: öntözés, egyelés, gyomlálás, karózás, betakarítás, terv sze-

rint másod- és harmadvetés 

 Komposztálás  komposztálható anyagok a kertben 

 A méhek jelentősége a növénytermesztésben: beporzás, termésképződés  

 A növénytermesztés és állattartás hagyományai, értékei, hungarikumai; méhek élete és 

„munkája”; a méhtartás hagyományai  

 Baleset-megelőzési szabályok 

 Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 

 A méz előállítása, tárolása, feldolgozása, felhasználásának szabályai; méhészeti termékek 

Fogalmak 

növények ivaros szaporodása, beporzás, termésképződés, mag, csíra, sziklevél, csírázási próba, 

környezeti igény, tűrőképesség, vetésforgó, vegyeságy, növénytársítás, vetési módok, másod- és 

harmadvetés, öntözési módok, mulcsozás, méhcsalád, méhészet, méhészeti termékek 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Környezeti megfigyelések végzése, eredmények összevetése az éves munkák rendjével, a 

népi megfigyelésekkel 

 A vetőmagkészlet áttekintése, vizsgálata 

 A szerszámoskamra áttekintése, szerszámok ellenőrzése, szükség szerinti előkészítése 

 Termesztési módok hatásvizsgálata, információgyűjtéssel, tapasztalatok összegzésével 

 A növények vízigény szerinti csoportosítása, öntözés tervezése 

 Vetési, termesztési terv készítése magas ágyáshoz  csapatonként 

 Megfigyelés, változások rögzítése, a veteményes gondozási munkálatainak végzése 

 Komposztálási ismeretek rendszerezése. 

 A virágzás, termésképződés megfigyelése, feljegyzések készítése 

 Látogatás egy gazdaságban, vagy gazda, méhész meghívása rendhagyó órára 

Ételkészítési gyakorlat méz felhasználásával a lehetőségek szerint 
 

TÉMAKÖR: Gyógynövénytermesztés és szántóföldi kultúrák 

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

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A növény azonosításához szükséges lényeges tulajdonságok felismerésének fejlesztése 

 Jellemző tulajdonságok és termesztési igények közötti összefüggések értelmezése 

 Problémahelyzetben megoldási stratégiák összehasonlítása 

 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

 Véleményformálás az egészséges táplálkozásról 

 Környezet- és egészségtudatos szempontok alkalmazása a tevékenységek végzése során 

 Globális élelmezési probléma értelmezése 

 A cselekvő tudatosság alkalmazása 
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 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása munkavégzés során 

 Kertészeti alapismeretek 

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk 

 A fűszernövénykert jellemző növényei, csoportosításuk és felhasználásuk 

 Szántóföldi növényeink, csoportosításuk és felhasználásuk 

 Kertművelés és -ápolás 

 Baleset-megelőzési szabályok 

 Őszi munkák a fűszer- és gyógynövénykertben: növényi részek begyűjtése, magfogás, 

növények ritkítása, visszametszése, fagyvédelme 

 Őszi munkák a szántóföldi parcellában: betakarítás, téli tárolás előkészítése 

 Élelmiszertermelés és -feldolgozás 

 Az iskolakertben termesztett növények szerepe, jelentősége az egészséges táplálkozásban 

 Ételkészítési technológiák a megtermelt élelmiszerek feldolgozásához 

 Higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályok 

 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai 

 Az állattartás hagyományai, értékei, hungarikumai 

 A gabona feldolgozás (malom-, sütőipar) technológiai folyamatai 

 Pályaorientáció 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari) szakmák, foglalko-

zások 

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

Fogalmak 

gyógynövény, fűszernövény, gabonafélék, olajnövények, nagy fehérjetartalmú növények; takar-

mánynövények, ipari növények; GMO, liszt, dara, kása, lisztek jelölési rendszere, a kenyér alap-

anyagai 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A szerszámoskamra szerszámai, eszközei, azok gondozása, balesetmentes használata 

 Növények, kultúrák megfigyelése, a megfigyelések rögzítése 

 Térképkészítés. Védnöki rendszer szervezése 

 Biztonság a kertben 

 Növények begyűjtése, betakarítása 

 Magok begyűjtése. 

 Növényápolási munkák rendszerezése. 

 A téli időszakra szükséges felkészülés. 

 A begyűjtött élelmi anyagok feldolgozása, a termékhez igazodóan többféle módon 

 Az egyes technológiai folyamatok alkalmazása 

 A megismert szabályok alkalmazása 

 Ételkészítési gyakorlat, a megismert (termesztett) alapanyagok felhasználásával a saját vagy 

választott vidék jellemző hagyományai szerint 
 

TÉMAKÖR: A talaj gondozása, javítása 

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

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számszerűsít; 
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 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban meg-

fogalmazza saját preferenciáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Tényeken alapuló következtetések levonása 

 Felelősségérzés munkavégzésének eredményéért és minőségéért 

 Kertészeti alapismeretek 

 Talajjavítási módok 

 A talajerő-utánpótlás szükségessége és lehetőségei, a talaj védelme 

 Kertművelés és -ápolás 

 A talaj előkészítése növénytermesztésre: hulladékgazdálkodás, komposztálás 

 A talaj védelmének módjai (mulcsozás, növényborítás, védelem szermaradványoktól és 

szennyezőktől, megfelelő vízgazdálkodás és öntözővíz, talajnedvesség és talajszerkezet  

a talajpusztulási folyamatokkal összefüggésben) 

 Baleset-megelőzési szabályok 

 Pályaorientáció 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások 

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

Fogalmak 

a talaj tápanyagai; tápanyag-utánpótlás; szerves trágya; műtrágya, komposztálható anyagok; 

komposztprizma, vetésforgó, talajképződés, talajvédelem 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A talaj állapotának megfigyelése, vizsgálata, értékelése, beavatkozások meghatározása 

 A kert őszi munkálatai. A talajgondozás műveletei, talajtípustól függően  ásás, tápanyag-

utánpótlás 

TÉMAKÖR: Növényvédelem a biokertben 

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

 a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alterna-

tívákat; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

 Konkrét problémahelyzetben cselekvő elkötelezettség értelmezése 

 Digitális kompetenciák fejlesztése mérési, megfigyelési adatok összegzése során 

 Ok-okozati összefüggések értelmezése adatok elemzése során 

 Következmények, kockázatok becslésére, értékelésére vonatkozó kompetenciák fejlesztése 

tervek, tapasztalatok mentén 
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 Kertészeti alapismeretek 

 A kert mint ökológiai egység 

 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei  

 Az ökológiai (bio) kertművelés alapszabályai (vetésforgó, fajtaválasztás, talajerő-után-

pótlás, immunerősítés) 

 Kertművelés és -ápolás  

 A biogazdálkodás jellemzői 

 Növényi immunerősítő levek készítése és használata 

 A madárbarát, rovar- és méhbarát kert jelentősége a biokertben 

 A vegyszeres növényvédelem előnyei-hátrányai általában és az iskolakertben, az ökoló-

giai (bio) gazdálkodásban megengedett szerek jellemzői 

 Pályaorientáció 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági) szakmák, foglalkozások 

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

Fogalmak 

az iskolakert, mint életközösség; növények kártevői; növényvédelem; vegyszer nélküli növény-

védelem; biológiai növényvédelem; mechanikai növényvédelem; biogazdálkodás, madárbarát 

kert; madár-, rovar- és méhvédelem az iskolakertben 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Környezeti megfigyelések, állapotrögzítés, mérések, adatok elemzése 

 Az emberi tevékenység hatása a környezetre: egyes technológiák előnyei, hátrányai 

 Védekezési módok egyes (az iskolakertben is jellemző) kártételek esetén  projektmunka 

 Saját készítésű szerek készítésének eljárásai, feladatai (növények begyűjtése, szerkészítés, -

alkalmazás). Tervezés 

 A téli madár- és rovarvédelem előkészületei (madárkalács, odú, etető, rovarhotel készítése a 

lehetőségek szerint)  



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – 1.SZ. MELLÉKLET-2021-09-01 

 
 

655 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 

 

A teljes órakeret felosztása évfolyamonként  

 Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

Évfolyam/ 

óraszámok 

 5 . 6. 7. 8 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Heti 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Éves 36 18 36 18 18 18 18 18 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

Az alapfokú felnőttoktatás felső tagozata számára készített osztályfőnöki program célja az, hogy 

elősegítse az iskolák (és a pedagógusok) számára azt, hogy az egyes  évfolyamokra beiratkozott, 

számos helyről érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő 

tanulókból az iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége érdekében felgyorsítsa az 

(osztály)közösség kialakulását. 

A tananyag elvégzése lehetővé teszi azt, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális 

(az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a 

tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az idő 

előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A programot (de legalább is annak számottevő részét) célszerű, ha az adott osztály felelőse, 

osztályfőnöke „tanítja”. Többről és másról van szó ebben az esetben, mint a hagyományos 

osztályfőnöki órák esetében megszokhattuk. Ezeken az órákon is „tananyagot” kell feldolgozni, 

amelyeknek a célja részben eltér a többi tantárgy és tanulási területétől. Amíg a többi esetben 

elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a középpontban, itt a hangsúly azoknak a 

kompetenciáknak a fejlesztésre irányul, amely erősíthetik e tanulók beilleszkedését az iskolai 

közösségekbe.  A cél ezért alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget 

alkossanak, mert ennek a kialakulása /kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. 

 

Kompetenciafejlesztés 

A tanulás kompetenciái: A felnőtt tanuló különféle jellegű tudástartalmakkal és különböző 

típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle 

módszereket kell választania. Az információk keresése és feldolgozása, a következtetések 

levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási 

kompetenciákat. 

Kommunikációs kompetenciák: A különféle feladatok feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A felnőtt tanuló a felmerülő problémákról beszélgetéseket 

folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök 

segítségével mutatja be. 

Digitális kompetenciák: A tanulás során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 

használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti 

elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett 

információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A felnőtt tanuló az információk feldolgozása 

során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A felnőtt tanuló a mindennapi élet 

vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, saját cselekedeteteinek a megismerésével 
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viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának 

tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is 

kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 

cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 

értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 

felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulás 

során a felnőtt tanuló megismeri a kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő 

emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A felnőtt tanuló megismeri és 

értékeli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, 

kutatók és művészek teljesítményét.  Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló 

felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; 

belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi 

összetartozást is erősítő tevékenység. 

 

5-6. ÉVFOLYAM 

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

 Esti tagozat Levelező tagozat 

5.évfolyam   

Ismerkedés az osztálytársakkal, az iskolával, a tanárokkal, 

az iskola házi rendjével, balesetvédelmi oktatás 

4 2 

A tanulni jó! (Tanulásmódszertani ismeretek 1.) 16 8 

A család és a családi hagyományok 8 4 

Barátok és az  osztálytársak 8 4 

Összes óraszám: 36 18 

   

6.évfolyam   

Ismerkedés a tanárokkal, az iskola házi rendjével, 

balesetvédelmi oktatás 
2 1 

Cselekvő állampolgár 8 4 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése / 

fenntartása és egészségvédelem 
8 4 

Tanulás tanulása (Tanulásmódszertani ismeretek 2.) 12 6 

Az érzelmek világa 6 3 

Összes óraszám: 36 18 

 

5.ÉVFOLYAM 

Tematikai egység 

 

Ismerkedés az osztálytársakkal, az iskolával, a tanárokkal, az 

iskola házi rendjével 

Előzetes tudás A tanulók korábban szerzett tapasztalatai 

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A közösségnek, mint értéknek a felismerése 

A közésség tagjaival történő együttműködés elősegítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Legyen számára érték az iskolában szerzett tudás  

Legyen fontos a számára az iskolai/osztály-közösségben történő szerepvállalás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 szabályok, normaközvetítés, iskolázottság 

 

Tematikai egység 

 

A tanulni jó! 

(Tanulásmódszertani ismeretek 1.) 

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése  

„Tanulói tudásmenedzsment  közösség” létrehozása 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

Tanulási szokások kialakítása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje fel és legyen tisztában a tanulás fontosságával. 

Ismerje fel az ún. „kapunyitó kompetenciák”  szerepének fontosságát az életben, a 

munkavállalásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 tanulás eredményessége,  elemi kompetenciák 

 

Tematikai egység 

 
A család  és a családi hagyományok 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A klasszikus családmodell 

A családi hagyományok ismerete és tisztelete  

A családi ünnepeket  

A családi „ legendárium” szerepe  

Generációk közötti kapcsolatok (kultúra /szokások megismerése, 

elfogadása) tisztelete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, és annak szerepével. 

Tartsa tiszteletben a családi hagyományokat, ünnepeket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 család , családi hagyományok, generációk 

 

Tematikai egység Barátok és az  osztálytársak 

Előzetes tudás A tanulók előzetes kompetenciáinak azonosítása 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Kisebb és nagyobb közösségek szerepe az egyén életében 

Verbális és nonverbális kommunikáció a közösségben 

Kapcsolati hálók a közösségen belül és kívül 

Agresszió és tolerancia 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni. (verbális és nonverbális kommunikáció 

fontossága a beszédhelyzetekben) A tanuló sajátítsa el azokat a kompetenciákat, amelyekkel 

megfelelő módon tudja kódolni és átadni az érzelmeket. Legyen türelmes és toleráns az 

osztálytársaival szemben. A tanuló kezelje az érzelmi kitöréseit, az indulatait. (én üzenet te 

üzenet, szituációs játékokon keresztül) Legyen képes a másokkal történő pozitív és 

eredményes interakció megteremtésére. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 szociális attitűd, mások elfogadása, metakommunikációs technikák, 

interakció 

 

6.ÉVFOLYAM 

Tematikai egység Ismerkedés a tanárokkal, az iskola házi rendjével 

Előzetes tudás A tanulók korábban szerzett tapasztalatai 

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A közösségnek, mint értéknek a felismerése 

A közésség tagjaival történő együttműködés elősegítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen számára érték az iskolában szerzett tudás  

Legyen fontos a számára az iskolai/osztály-közösségben történő szerepvállalás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 szabályok, normaközvetítés, iskolázottság 

 

Tematikai egység Cselekvő állampolgár 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az alapvető emberi jogok ismerete 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

A norma és  a normaszegések társadalmi jelentősége, 

következményei 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában állampolgári kötelezettségeivel és jogaival. 

Sajátítsa el az alapszintű társadalmi normákat. 

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal.  

Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat. 

Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil 

kapcsolatok, felelősségvállalás 

 

Tematikai egység 

 

Egészséges életmód kialakítása és megteremtése/fenntartása 

/ Egészségvédelem 

A tantárgyhoz 

 (tanulási területhez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A környezet szerepe a testi és lelki egészség fenntartásában 

A környezet tisztasága 

A személyes higiénia és annak ápolása 

Az egészséges életvitel 

Az egészségre káros szokások 

Az egészségügyi szolgáltatások és azok elérhetősége 

Az egészséges életmód, és táplálkozás   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A tanulóismerje fel  az egészséges életmód, életvitel kialakításának fontosságát. 

Tudjon különbséget tenni az egészséges és a káros életvitel között. 

A tanuló ismerje az egészségkárosító hatások következményeit. 

Legyen tisztában az élvezeti cikkek ártalmasságával, ismerje a szenvedélybetegségek egész-

ségkárosító és személyiségromboló hatásait. 

Legyen fogalma az alkohol hatásairól az emberi szervezetre. 

A tanuló ismerje fel, hogy a drogok függőséget és maradandó károsodást okoznak az emberi 

szervezetben. 

Legyen tisztában az egészséges életvitelhez elengedhetetlen mindennapi testedzés és a 

különböző sportfoglalkozások fontosságával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 életmód, életvitel, higiénia, rendszeresség, kultúra, szenvedély-

betegségek, egészséges táplálkozás, mozgás, sport, rendellenességek 

 

Tematikai egysé 
Tanulás tanulása  

(Tanulásmódszertani ismeretek 2.) 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése  

„Tanulói tudásmenedzsment  közösség” folyamatos működtetése 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

Tanulási szokások erősítése 

A tanulási környezet 

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen igénye az új tanulási technikák eredményesalkalmazására. 

Legyen igénye a tanuláshoz szükséges „tanulói környezet” kialakításra. 

A tanulónál alakuljon ki a tanulási felelősség kérdése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 LLL  paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, 

hatékony tanulási technika, társadalmi következmények, 

iskolázatlanság következményei 

 

Tematikai egység Az érzelmek világa 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az érzelmek szerepe az emberek életében 

A lelki egyensúly eléréséhez vezető út 

Az eltérő érzelmi helyzetek/állapotok kezelése 

Sikerek és kudarcok hatásai az egyén életében 

Kudarcokat kezelő stratégiák 

Konfliktusok és következményeik 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen nyitott és törekedjen mások megismerésére. 

A tanuló tanuljon meg az érzelmeiről kommunikálni (verbális és nonverbális kommunikáció 

fontossága a beszédhelyzetekben). A tanuló törekedjen a másokkal történő pozitív és 

eredményes interakció megteremtésére. A tanuló törekedjen a konfliktusok kezelésreIsmerje 

fel a konfliktusok ok-okozati összefüggéseit. Vegyen részt minél több személyiséggazdagító 

játékban, tréningben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 érzelmek, verbális és nonverbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra odafigyelés, elfogadás, őszinteség, interakció 
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7-8. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

 Esti tagozat Levelező 

tagozat 

7.ÉVFOLYAM   

Tanévi feladatok, balesetvédelmi oktatás 1 1 

Hétköznapi ismeretek: háztartási alapismeretek, 

 balesetvédelem, elsősegélynyújtás, KRESZ 

3 3 

Deviancia, deviáns viselkedés  3 3 

Tanulás tanulása (Tanulásmódszertani ismeretek 3.) 6 6 

Eligazodás a mindennapokban 3 3 

Divat (Legyen stílusod!) 2 2 

Összes óraszám: 18 18 

   

8.ÉVFOLYAM   

Tanévi feladatok, balesetvédelmi oktatás 1 1 

Szubkultúrák világa 3 3 

Tanulás tanulása  (Tanulásmódszertani ismeretek 4.) 6 6 

Természetvédelem / állatvédelem 3 3 

Gazdálkodj okosan! (Családi gazdálkodás) 3 3 

Hagyományok, ünnepek 2 2 

Összes óraszám: 18 18 

 
7. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység 

 

Hétköznapi ismeretek: háztartási alapismeretek, balesetvédelem, 

elsősegélynyújtás, KRESZ 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A háztartási eszközök és azok használata  

A háztartási gépekhez kapott használati leírások értelmezése és 

az utasítok alkalmazása. Balesetvédelmi alapismeretek 

A hazai és nemzetközi segélyhívószámok. A KRESZ főbb 

alapszabályai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztába a háztartási eszközök,  műszaki berendezések veszélyeivel. 

Tudja értelmezni a használati útmutatásokat. 

Veszélyhelyzet esetén tudja, hogy mit kell tennie (ismeri a segélyhívószámokat) 

Ismerje a KRESZ főbb alapszabályait. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 felelősség, szabályok, vészhelyzet, kötelezettségek 

 

Tematikai egység Deviancia, deviáns viselkedés  

A tantárgyhoz  

(tanulási területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Társadalmi normák és a deviancia 

Devianciák a társadalomban 

Az agresszió következményei, és azoknak törvényi szabályozásai 

Hétköznapi élet konfliktusainak kezelése és szabályozása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Ismerje a verbális, fizikai, és lelki agresszió típusait. 

Legyen elképzelése a normaszegésről és annak következményeiről. 

Ismeje fel a deviáns viselkedés jegyeit. 

Legyenek megoldási elképzelései a különféle típusú konfliktusok feloldásához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

verbális agresszió, fizikai agresszió, lelki agresszió, együttműködés, 

kompromisszum, önuralom, konfliktus, törvényi 

szabályozás,önuralom, tisztelet 

 

Tematikai egység 
Tanulás tanulása  

(Tanulásmódszertani ismeretek 3.) 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése  

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” folyamatos működtetése 

Időfelhasználás /tervezés (időmérleg készítése) 

Tanulási szokások erősítése 

A tanulási környezet kialakítása 

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Legyen igénye az új tanulási technikák eredményesen alkalmazására. 

Legyen igénye a tanuláshoz szükséges „tanulói környezetet” kialakításra. 

A tanulónál alakuljon ki a tanulási felelősség kérdése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 LLL  paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, 

hatékony tanulási technika, időmérleg, sikerkritériumok/ 

kudarckritériumok 

 

Tematikai egység Eligazodás a mindennapokban 

A tantárgyhoz (tanulási 

terület-hez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló közvetlen környezetének (lakóhely)  múltja és jelene 

Változások a lakókörnyezetben 

A helyi média (típusok, szerepek) 

Az ügyek intézése (önkormányzat-adminisztráció) 

Politikai élet helyi szinten (pártok, képviselők) 

A művelődés terei 

Közlekedés a mindennapokban 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje a közvetlen környeztének történetét és az elmúlt időszak legfontosabb 

változásait. 

Legyen tájékozott a mindennapi élethez szükséges adminisztrációkban (pl: adatlapok 

megfelelő értelmezése, menetrendek pontos értelmezése, szolgáltatások ismerete stb.). 

Rendelkezzen alapvető tájékozottsággal lakóhelye közlekedési lehetőségeiről, a helyi 

politikai viszonyokról és a helyi média nyújtotta lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 lokális helyismeret, elemi szintű admnisztrációs ismeretek, eligazodás 

a mindennapokban 

 

Tematikai egység Divat (Legyen stílusod!) 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A divat mint jelenség 

Divattörténetet „dióhéjban” 

A divat szerepe az egyének  életében 

Az önálló stílus kialakítása 

Divatstílusok, -irányzatok 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanulónak legyenek alapvető ismeretei a divat történetéről, funkciójáról és szerepéről az 

egyén és a társadalom életében. 

Tudjon  különbséget tenni  az egyedi ízlés és a tömegízlés között. 

Legyen elképzelése saját stílusával, és formálásának lehetőségeivel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 divat, divattörténelem, ikonok, stílus,  egyediség, tömegízlés 

 
8.ÉVFOLYAM 

Tematikai egység Szubkultúrák világa 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Kultúra és szubkultúra 

Sokszínűség és másság 

Ifjúság és szubkultúra 

A szubkultúra arculata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje a szubkultúra fogalmát.  

Ismerje fel a kultúra/szubkultúra néhány összefüggését, kapcsolatát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 szubkultúra, kulturális sokszínűség, elfogadás, együttélés, tolerancia 

 

Tematikai egység 
Tanulás tanulása  

(Tanulásmódszertani ismeretek 4.) 

A tantárgyhoz (tanulási 

terület-hez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló tanulási folyamatainak tervezése és szervezése.  

„Tanulói tudásmenedzsment-közösség” folyamatos működtetése. 

Időfelhasználás/tervezés (időmérleg készítése). 

Tanulási szokások erősítése. 

A tanulási környezet. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási stratégiák. 

A tanulással kapcsolatos motiváció erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje meg az új tanulási környezethez kapcsolódó technikai elemeket. 

A tanuló ismerje fel és koordinálja saját tanulási „menetrendjét” , legyen tisztában annak 

fontosságával. 

Legyen képes saját tanulási folyamatában elért eredmények értékelésére. 

Ismerje fel a tanulással kapcsolatos motivációt támogató tényezők fontosságát, szerepét. 

Legyen képes reflektálni tanulással kapcsolatos sikereire, kidarcaira. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 LLL  paradigma, tanulást elősegítő módszertani kultúra kialakítása, 

hatékony tanulási technika, tanulást segítő időmérleg, sikerkritériumok, 

kudarckritériumok 

 

Tematikai egység Természetvédelem / állatvédelem 
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A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A fenntartható fejlődés jelentősége 

Környezeti problémák, az ökokatasztrófák kialakulásához vezető 

utak 

A modern világ technológiai ártalmai és következményei 

A környezettudatosság elve  

Gyakorlati környezetvédelem  

Tudatos vásárlói magatartás jegyei 

A természetet és az állatvilág védelme 

Környezetvédők  civilmozgalmak 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerje a fenntartható fejlődés eszméjét, legyen tisztába annak jelentőségével. 

Legyen elképzelése a környezetszennyezés okairól és káros következményeiről. 

Gyakorolja  lehetősége  szerint  környezetvédelmet. 

Legyen tisztában az állatokat megillető jogokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, 

felelősség következetesség, önkéntesség 

 

Tematikai egység 

 

Gazdálkodj okosan! 

(Családi gazdálkodás) 

A tantárgyhoz (tanulási 

területhez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Alapvető gazdasági ismeretek, fogalmak (áru, pénz, 

tervezés/gazdálkodás) 

A családi költségvetés tervezése 

A takarékoskodás (bankok szerepe) 

A zsebpénz (elvek és gyakorlatok) 

Priorítások szerepe a családi gazdálkodásban (mindennapi 

fogyasztás, rezsi-költségek, „nagy beruházások”: tartós fogyasztási 

cikkek) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában a család költségvetésével. 

Legyen elképzelése a tervezés fontosságáról. 

Ismerje fel a takaréskosság/pazarlás következményeit. 

Legyen képes a családi költségvetés alapvető irányainak tervezésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

zsebpénz, gazdaság, legalitás, tudatosság, példakép, konfliktus, családi 

gazdálkodás 

 

Tematikai egység Hagyományok, ünnepek 

A tantárgyhoz (tanulási 

terület-hez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A legfontosabb nemzeti ünnepek és tartalmuk 

Az év egyéb ünnepnapjai (hagyományok, szokások) 

Helyi ünnepek és jelentőségük  a néphagyományok 

Tájegységeink „hungarikumai” 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában az országos ünnepek jelentőségével. 

Tartsa tiszteletben a jeles ünnepeket és ápolja családi körben is a hagyományokat. 

Ismerje a helyi ünnepeket és népszokásokat, legyen tisztában jelentőségükkel. 

Ismerje a legfontosabb hungarikumokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hagyomány, tisztelet, kulturális örökség, „hungarikum”, a magyar 

gasztronómia jelentősége, ünnepek megtartása és tiszteletben tartása 
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