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I. Nevelési program 
 

 

 

1. Az iskola története 
 

Iskolánk az 1993/1994-es tanévben kezdte meg működését a Carl Rogers nevéhez fűződő 

személyközpontú megközelítés filozófiája alapján. Évről évre, felmenő rendszerben bővült. 

Első végzős diákjaink a 2000/2001-es tanévben fejezték be a nyolcadik osztályt.  

Az 1999/2000-es tanévtől kezdve óvodai csoport is működik az iskola mellett, elősegítve a 

gyerekek szocializációját. 

A 2002/2003-as tanévtől felmenő rendszerben elindítottuk a gimnáziumi osztályt is. A gimná-

ziumi osztályok maximális létszáma 15 fő, lehetőséget nyújtunk az itt tanuló fiataloknak a 

személyre szabott foglalkozásokra, egyéni tanulási szerződésekre (témaválasztás, konzultáci-

ók, önálló kutatási munkák). 

Az első érettségiző osztály a 2005/2006-os tanévben végzett. Büszkék vagyunk arra, hogy 

olyan diákok (pl. sajátos nevelési igényű tanulók) is sikeres érettségi vizsgát tesznek nálunk, 

akik különböző nehézségeik miatt, más iskolákban kudarcot vallottak volna. 

A 2009/10-es tanévtől kezdődően bevezettük intézményünkben az komprehenzív (egységes) 

iskolai modellt.  

A fentiekből kitűnik, ma már a nevelés három fokozatát tudja biztosítani a gyerekeknek: óvo-

da, általános iskola és gimnázium. Egy vegyes életkorú óvodai csoportunk van és évfolya-

monként egy osztályt indítunk.  Mindenki mindenkit ismer, békés és barátságos a hangulat. 

 

Az egységesség minden évfolyamra vonatkozó megjelenési formái: 

- az iskola alkotmánya 

- a szöveges értékelés 

- tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

- tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek. 

 

 

2. Nevelési alapelveink, értékeink 
 

Aki megszületett, joga van élni, növekedni, fejlődni a számára lehető legjobb körülmények 

között. 

Az emberi élet értékes, egyedi, megismételhetetlen – számunkra alapvetően tiszteletre méltó. 

Maradéktalanul hiszünk a gyermek személyiségének értékességében, egyenrangúságában, az 

alapvetően létező önmegvalósító törekvésében és ezen elvek alapján működünk. Munkánk és 

viselkedésünk törekszik megfelelni az ENSZ Gyermeki Jogok alapokmányában lefektetett 

elveknek. 

Számunkra a szabadság és függetlenség elsőrendű értékek, amelyek nem mondanak ellent a 

szabad akaratból meghozott döntésekkel járó vállalások, kötelezettségek becsületes végrehaj-

tásának. 

Alapvető értékünk az igazságosság, szüntelenül igyekszünk megvalósítani. Törekszünk arra, 

hogy az előttünk felmerülő igazságtalanságokat általában és egyes emberek tekintetében va-

lamennyire kiegyenlítsük, egyenlő esélyeket biztosítsunk. Tehát szolidárisak vagyunk gyen-

gékkel, az elesettekkel, a kirekesztettekkel, szegényekkel, és megpróbáljuk segíteni őket. 

3. Célkitűzéseink 
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Minden tanulónknak megadni a szükséges segítséget, hogy mindazon céljait megvalósíthassa, 

amelyekkel érkezett, és azokat is, amelyek az itt töltött években alakulnak ki benne. Természe-

tesen, csak az iskola keretein belül elérhető célokról lehet szó. 

 

Olyan – személyközpontú – légkört kialakítani, amely minden gyermeknek, aki az óvodába, 

iskolába, gimnáziumba (továbbiakban : iskola) jár, biztosítja a növekedéshez szükséges és 

elégséges feltételeket. 

 

Ebben a légkörben lehetséges és kötelező legyen iskolánk alkotmányának betartása, amelyet a 

tanulókkal együtt hoztunk létre, és amely az ENSZ emberi és gyermeki jogok nyilatkozata 

alapján készült. 

 

Olyan segítséget nyújtani a szülőknek, hogy támaszkodhassanak az Iskolára úgy a gyermekne-

velés, mint egyéb pedagógiai-pszichológiai nehézségek esetén.  Tehesse ezt akkor is, ha nem 

teljesen elkötelezett a személyközpontú nevelés iránt. 

 

Olyan pedagógiai klímát teremteni, ahol minden pedagógusnak lehetősége van a szükséges 

ütemű növekedésre ahhoz, hogy a tanítás közben felmerülő helyzetekben megfelelő ügyesség-

gel járjon el. 

 

 

4. Nevelési feladatok 
 

Az Iskola (óvoda, általános iskola és gimnázium) segít a szocializációs folyamatban megta-

lálni minden gyermeknek, tanulónak, a temperamentumának, neveltetésének, irányultságának 

megfelelő pozíciót, szerepet. Segít betölteni azt a helyet a csoportban (világban), amelyben a 

leginkább otthonosan érzi magát. Segít kifejezni az érzelmeket, vágyakat, fájdalmakat, segít 

abban, hogy ezek eljuthassanak (eljussanak) mindenkihez. Megtanulhatók a szokások, a vi-

selkedés rendje, az egymással való nyílt és egyenes (lehetőleg zavartalan) kommunikáció, az 

érzések, vágyak, sértettségek kifejezése, a helyzetek, konfliktusok megoldásának algoritmu-

sai, amelyeket az Iskolában való létezés során elsajátíthatnak a tanulók.  

 

Az Iskola igyekszik megteremteni a legkedvezőbb légkört a tanulók fejlődéséhez. Az empati-

kus figyelem, a feltétel nélküli pozitív elfogadás, és a jelenlévők folytonosan jelenlévő kong-

ruenciája (hiteles viselkedése) minden bizonyíték szerint elegendő erre.  

A szabad döntéshez való bizalom, a gyerekek feltétlen elfogadása és esetenként empatikus 

meghallgatása - tapasztalatunk szerint - elősegíti az önmegvalósító tendencia érvényesülését 

minden korban, a kisgyermek (óvodás) kortól a felnőttkorig. 

 

Az Iskola soha nem kérdőjelez meg egy gyermek által át- és megélt eseményt, tapasztalatot és 

igyekszik nem minősíteni azt. Érvényesnek fogadja el a gyermek érzelmeit, attitűdjeit. Konf-

liktushelyzetben közvetít, nem eldönt, segíti a közös megoldások keresését.   

 

Az Iskola minden rendelkezésre álló eszközzel próbálja elősegíteni mind a tapasztalati, mind 

a kognitív tanulást. Mindent megtesz a gyermek a szociális, érzelmi és kognitív képességei-

nek és intelligenciájának fejlődéséért. Lehetőséget ad a keresésre, a kutatásra, a próbálkozás-

ra. Biztosítja az életkornak megfelelő eszközöket, helyzeteket ahhoz, hogy a tanulók életkori 

és fejlettségi szintjének és egyéni sajátosságainak megfelelően láthassák meg, tapasztalhassák 

meg a körülöttük lévő világ érdekességeit, tudnivalóit.  

Igyekszik forrásként működni, mind a személyek, mind az eszközök tekintetében (könyvek, 

audiovizuális berendezések, hang- és képhordozók stb.) 
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Segíti a tanulási folyamatot, a személyre szabott fejlődést.  

 

Az Iskola filozófiája, szemlélete (a személyközpontú megközelítés elmélete és gyakorlata) 

okán felelősen vállalja, hogy mindenkor tekintetbe veszi a gyermekek, tanulók aktuális álla-

potát, fejlődési helyzetét, szükségleteit. Ennek a szemléletnek alapján segíti a testi és szellemi 

növekedést. Vállalja, hogy mindent megtesz a gyermek kognitív, érzelmi és szociális intelli-

genciájának fejlődése érdekében.  

Ezen növekedés során nagy valószínűséggel kialakul a gyermek elképzelt és kívánatosnak 

tartott személyisége.  

E személyiség jellemzői: 

- a világ mindenkori felfedezésére való nyitottság 

- a szabad és független percepció 

- a véleményalkotás vágya és képessége 

- a belső kontroll 

- autonómia 

- belső fegyelmezettség 

- könnyebb tanulás, az új dolgok befogadásának könnyedsége 

- a rugalmasság 

- előítélet-mentesség 

- szolidaritás és a gyengébbek segítése 

- a célok pontos meghatározása, az út megtervezése 

- az új információk folyamatos befogadása, elemzése 

- alkalmazkodás képessége a változó környezethez 

 

5. A gyermekek testi - lelki egészsége érdekében nyújtott különleges szolgálta-

tásaink 
 

5.1 Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés 

 

Alsó tagozatban, lehetőségeink szerint minden nap reggeli beszélgetéssel kezdjük a közös 

munkát. Ez nem kötelező tanóra, de alapvető filozófiánk, hitünk szerint ezzel lehetőséget biz-

tosítunk arra, hogy elháruljanak a tanulás elől az akadályok. Az osztálytanítók facilitálják 

ezeket az együttléteket, a gyerekeknek itt alkalmuk van arra, hogy beszéljenek örömeikről, 

bánataikról, konfliktusaikról vagy bármiről, ami éppen foglalkoztatja őket. Az itt elhangzottak 

csak a résztvevőkre tartoznak, titoktartás kötelez mindenkit. Sok éves tapasztalatunk alátá-

masztja, a gyerekek használják ezeket az alkalmakat, csökkentve a bennük levő feszültséget, 

bizonytalanságot. Megtanulják, hogyan lehet a másik emberre odafigyelni, őt igazán meghall-

gatni, reagálni rá, „találkozni vele‖. Az iskolánkba járó gyerekekkel a kívülállóknak az a ta-

pasztalatuk (személyes beszámolókra hivatkozunk), hogy érzelmileg, szociálisan érettebbek, 

toleránsabbak, önmagukat hatékonyabban képesek kifejezni, képviselni, mint kortársaik. 

A felsőbb évfolyamokon, felső tagozaton és gimnáziumban a szabadon tervezhető órakeret 

terhére minden héten 3 osztályfőnöki órát szervezünk, és ezek keretében van lehetőség be-

szélgetésekre. Ez az iskola egyik alappillére. 

 

A gyerekeknek lehetősége van, hogy előzetes egyeztetés, megbeszélés alapján személyes be-

szélgetést kérjenek az osztálytanítótól, vagy bármely pedagógustól az iskolában, ha ennek 

szükségét érzik. 

 

Az iskolában bárki (gyermek, pedagógus, szülő) rendelkezésére áll a pszichológus, beszélge-

tésre alkalmanként vagy rendszeresen pszichoterápiára is, ha az szükségesnek látszik. 
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Ha egy osztály pszichés állapota indokolja, néhány napra táborba megy. Ezeknek az együttlé-

teknek célja, hogy az elmúlt időszak problémáit, konfliktusait végigbeszélhessük nyugodt 

körülmények között, „ráérősen". Megtervezzük a következő hónapokban ránk váró feladato-

kat. Ilyenkor újrafogalmazódhatnak közös életünk szabályai, több idő, lehetőség van egymás 

megismerésére, összecsiszolódásra. A táborokban nem elsősorban az ismeretszerzés, tapaszta-

latgyűjtés (pl. múzeumok, kiállítások) a cél, hanem a lelki regenerálódás, feltöltődés. Az osz-

tálytanítók maguk döntenek a táborok időpontjáról, egyeztetve az iskolavezetéssel, pszicholó-

gusokkal. 

 

Igyekszünk megtalálni az iskolai terhelés optimális mértékét, ha szükséges, teljesen egyénre 

szabott tanulmányi szerződésekkel, egyéni konzultációs lehetőségekkel. 

 

A szabadban való testmozgás lehetőségét biztosítja az iskolához tartozó hatalmas zöld terület, 

park, sportolási lehetőségek (kosárlabdapályák,  kültéri ping-pong asztalok). Az alsó tagoza-

tosok napirendje biztosítja, hogy sok időt töltsenek a szabadban való mozgással. 

 

A konfliktusok megoldásának lehetőségei között szerepel a személyközpontú mediáció. Eb-

ben az iskola több tanára is képzett, tehát lehetőség van arra, hogy ilyen módon is kezelhessük 

a keletkező konfliktusokat. Erre akkor van lehetőség, ha a konfliktusban szereplő két fél (gye-

rek-gyerek, gyerek-tanár, tanár-gyerek, tanár-tanár, esetleg szülő) akarja és önként vesz részt 

ebben a konfliktuskezelési formában. Törekszünk arra, hogy diákjaink közül is egyre többen 

elsajátítsák a személyközpontú mediátor legfontosabb feladatait, megismerkedjenek a helyzet-

tel, s képesek legyenek ők is ilyen tevékenységre. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a nálunk tanu-

ló gyerekek biztonságos iskolába járjanak. 

 

 

5.2.  Az osztálytanító szerepe 
 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden osztályhoz tartozzon egy pedagógus („osztálytaní-

tó‖), aki állandó vezetője, facilitátora a reggeli beszélgetéseknek, és aki támogatja az osztá-

lyában tanulókat minden ügyes-bajos dolgukban. Ő az, aki a konfliktusok megoldásában, az 

osztályt érintő bármilyen döntés meghozásában segíti a gyerekeket. 

 

Az osztályfőnöki órák funkciója iskolánk arculatából adódóan több és más, mint a NAT osz-

tályfőnöki órákra előírt kerettanterv ajánlásából adódna.  

Első osztálytól kezdve biztosítjuk tanulóinknak az érzelmek kifejezésének lehetőségét, és azt, 

hogy képesek legyenek megvizsgálni magukat, akaratukat, környezetüket, hogy képesek le-

gyenek dönteni és kifejezni magukat. Ennek a komplex megközelítésnek részei a reggeli be-

szélgetések az 1-4. évfolyamban, a magasabb évfolyamokban az osztályfőnöki óráként megje-

lölt együttlétek, ahol képzett osztálytanítóink minél több elemet igyekeznek megvalósítani az 

encounter csoportok szabadságából.  

Ezeknek a beszélgetéseknek az elsődleges célja, hogy a gyerekek tanulásra alkalmas állapotba 

kerülhessenek. Lehetőségük van rá, hogy bármiről beszéljenek, ami foglalkoztatja őket. Az 

örömök és bánatok megosztásával csökken a bennük lévő feszültség, s a nap során jobban 

képesek figyelni a tananyagra. Eközben fokozatosan megtanulják kifejezni gondolataikat, 

érzéseiket. Lehetőségük van arra, hogy megismerhessék és megérthessék társaik gondolatait, 

érzéseit, s ezáltal közelebb kerülhessenek egymáshoz. A beszélgetés segít abban, hogy érté-

kesnek gondolják magukat, s elfogadhatóvá váljanak saját maguk számára. Ez a folyamat egy 

facilitátor tanár segítségével teljesedhet ki, aki megteremti az ehhez szükséges légkört: visel-

kedése hiteles, empatikus és feltétel nélküli pozitív elfogadás jellemzi a csoporttagok felé. 
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Ezeken a beszélgetéseken megtanulják a gyerekek még azt is, hogy hogyan lehet a másik em-

bert odafigyelően meghallgatni, reagálni rá, hogyan lehet a konfliktusokat megbeszéléssel 

rendezni, s hogy mennyire értékes, ha valaki képes megmutatni magát a többieknek.  

Másik célunk ezekkel az együttlétekkel, hogy az osztálytanító és a diákok közötti kapcsolat 

élő legyen. Ez az alapja a kölcsönös bizalomnak, ami lehetővé teszi, hogy a tanulmányi szer-

ződésekhez szükséges egyéni vállalások belső kontrolltól vezérelve működjenek.   

Az alsó tagozatban strukturált formában vezetjük be az önismereti játékokat, gyakorlatokat. 

Ezek célja, hogy mintákat adjon a gyerekeknek önmaguk megfigyelésére, értékelésére. Az idő 

előrehaladtával egyre több encounter elem jelenik meg ezekben a játékokban. 7. osztály után 

felajánljuk a hétvégi encounter csoportot is, ahol két napon át, távol az iskolától, tanulástól, 

családtól megtapasztalhatják a tanulóink a csoportos encounter élményét. Ezekben a táborok-

ban való részvétel önkéntes.  

A 9. évfolyamtól kezdve tematikus beszélgetéseket is szervezünk a következő tartalmakkal:  

Alapvető kapcsolatok (önmagunkkal, társadalommal, természettel) 

Családi kapcsolatok (szülő, testvér, rokonok) 

Barátság 

Egyéb kapcsolatok (osztálytársak, együttműködések, hobbi- és sportkörök, nemzet) 

A kapcsolódás formái és módjai (rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság, alkalmazko-

dás-önállóság, kooperáció-versengés) 

Felelősség (önmagunkkal, másokkal, környezetünkkel szemben) 

Kapcsolatkultúra (gyengeségek és erények) 

Az élet értelme és az értelmes élet 

Az élet minősége (életszínvonal, jólét, a rogersi értelmes élet) 

Munka és alkotás, önmegvalósítás 

Kultúra, művelődés, műveltség 

Társadalmai beilleszkedés és deviancia 

Egyenlőség és egyenrangúság 

Egyén és közösség (csoportok) 

Érdekek és értékek 

Értékrendek, értékrendszerek 

Szokások, hagyományok, normák 

Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi normák 

Jog és erkölcs 

Vallás és erkölcs 

Erkölcsök és etikák  

 

 

6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

Az iskola alapvető profilja az óvodai - általános iskolai és gimnáziumi nevelés. Sajátos terület 

ezen kívül az integrált nevelés megvalósítása: iskolánk vállalt célja, hogy fogadja azokat a 

különleges bánásmódot igénylő tanulókat, akiknek családja, környezete elfogadja, vallja az 

iskola alapvető értékeit, elveit. Szükség szerint állandó gyógypedagógiai segítséggel támogat-

juk tanulóink előrehaladását, ismereteik gyarapodását. Az iskola szemlélete alapján helye 

lehet közöttünk bármelyik gyermeknek, aki képezhető és képes beilleszkedni viselkedésével 

ebbe a világba. 

Iskolánkban a következő klienscsoportok igényelnek speciális gondozást: 

1. különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók: 

 a) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, 

 b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók, 

c) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók, 
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2. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, 

3. pályaválasztás előtt álló tanulók,  

4. felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozó tanulók. 

 

 

6.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

 

Az Iskola a kezdetektől fogva vállalta a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, s ezért az 

iskola tanulóinak jelentős százaléka küzd tanulási problémákkal. Felkaroljuk azokat a diáko-

kat, akik más iskolában a szigorú kötöttségek miatt képtelenek teljesíteni a tőlük elvárható 

szinten. Ezek a tanulók intézményünkben normál haladási tempójú osztályokban tanulnak - 

tapasztalataink szerint sikerrel.  

Pedagógusainknak az iskola profiljából adódóan rendelkezniük kell a sajátos nevelési igényű 

tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges pszichológiai képességekkel (el-

fogadás, tolerancia, empátia, hitelesség).  

Nálunk a tanulóknak lehetőségük van egyéni szerződésre, melynek kialakításakor figyelembe 

vesszük helyzetükből adódó nehézségeiket, egyéni fejlettségi szintjüket, eltérő haladási üte-

müket. Ez lehetővé teszi a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását is. Szükség szerint tágabb időkeretet 

biztosítunk a tanulóknak a feladatok megoldásához és a beszámoláshoz, illetve a tartalmakat, 

követelményeket is sajátosan, a fogyatékossággal összefüggően alakítjuk és várjuk el annak 

teljesítését.  

Toleráljuk azt, amikor valaki csak írásban, illetve csak szóban képes beszámolni. A tanulók 

értékelése a saját fejlődésükhöz mérten történik. Amennyiben szükséges, a nevelés-oktatás 

folyamatában alkalmazzuk a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs mód-

szereket és eszközöket, valamint egyéb, a tanuló életvitelét, tanulását támogató technikai esz-

közöket (számítógép, táblagép stb.).  
Sor kerülhet egy évfolyam tananyagának egy tanévnél hosszabb időtartamban történő feldol-

gozására is. 

 

Az iskolában kialakításra került egy terem, ahol kizárólag a sajátos nevelési igényű, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók fejlesztése folyik egyéni vagy 

kiscsoportos formában. Ebben a teremben rendelkezésre állnak a speciális tankönyvek, fej-

lesztő játékok, számítógép nyomtatóval, megfelelő fejlesztő programok. Az iskola gondosko-

dik arról, hogy a megfelelő képesítéssel rendelkező fejlesztő tanárok lássák el ezt a feladatot. 

  

A sajátos nevelési igényű tanulók minden év elején felmérésre kerülnek, melyet az iskola 

gyógypedagógusai végeznek. Ennek, illetve a szakértői vélemény figyelembe vételével készül 

el az egyéni fejlesztési terv, mely alapján megvalósulhat a habilitációs, rehabilitációs fejlesz-

tés. A gyerekek az elvégzett munkájukról és a fejlődésükről félévkor és év végén szöveges 

értékelést kapnak. 

  

A tanulók befogadását, nevelését, oktatását, fejlesztését a különböző szakemberek (pedagó-

gus, pszichológus, gyógypedagógus, konduktor) közötti együttműködés, a folyamatos konzul-

táció lehetősége is segíti. Nem okoz problémát ezen gyerekek elfogadása, beillesztése az osz-

tályközösség életébe. 

 

Azon sajátos nevelési igényű tanulók köre, akiket fogadni tudunk: 

- mozgásszervi fogyatékos tanulók 

- látássérült (aliglátó és gyengénlátó) tanulók 

- hallássérült (nagyothalló) tanulók 
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- enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók 

- beszédfogyatékos tanulók 

- autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: súlyos tanulási, figyelem- és magatartás-

szabályozási zavarral küzdő tanulók. 

 

 

6.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

 

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a szakér-

tői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. A szakértői bizottságok 

pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása, osztály-

közösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival a 

pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 

 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, konf-

liktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás hiánya), 

illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás, stb. 

Tanulási nehézségek váltják ki a problémát. 

Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 

figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

 

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fej-

lődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és kör-

nyezetével egyensúlyban éljen. 

 

A személyközpontú megközelítés elmélete és tudományos kutatások eredményei alapján biz-

tosak vagyunk abban, hogy ez a fajta létezési mód, légkör segít a beilleszkedési, magatartási 

zavarral küzdő gyermekeken. A segítség része az Alkotmány, az alapvető emberi jogok bizto-

sítása és ennek betartása, aminek következtében a gyerekek elég rövid idő alatt képesek lesz-

nek megtanulni, hogyan lehet egymás mellett élni különböző adottságokkal, viselkedéssel 

bíró társak között, úgy hogy senkinek a jogai ne sérüljenek. Pl.: egy "hiperaktív" gyermek 

gyakrabban kimehet, felállhat, járkálhat foglalkozás közben, egyszerűen azért, mert erre van 

szüksége. A különböző forrásból származó feszültségnek a levezetésére számos utat kínálunk: 

személyes beszélgetés, mozgás, sportversenyek. A gyerekeket arra neveljük, tanítjuk, hogy 

nagyon sok útja van ennek, de nem lehet: a másik embert bántani, piszkálni, megalázni. A 

pszichológusok egyéni terápiával is segítik a rászoruló gyermekeket. 

 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy néhány év türelem, elfogadás, empátia sok-sok olyan eset-

ben segített, amikor ezek nélkül a gyerekek a közösség peremére szorulva élnék végig iskolás 

éveiket (elektív mutizmussal, autizmussal együtt élők, hiperaktivitás). 

 

 

6.3. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

 

A tanulás - véleményünk szerint - optimális feltételeinek biztosításával korán kiderül, hogy 

kik azok a gyerekek, akik a kiemelten tehetséges tanulók csoportjába tartoznak. Már első osz-

tálytól kezdve lehetőséget kapnak arra, hogy egyéni ütemben haladjanak, s ehhez minden se-

gítséget megadunk számukra: 
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- egyéni tanulási szerződések, külön többlet tananyag megismerésének lehetősége érdeklődés 

szerint 

- felsőbb osztályok óráihoz való csatlakozás egy vagy több tantárgyból 

- egyéni konzultációs lehetőség 

- szakkörökön való részvétel lehetősége 

- tanulmányi versenyekre való felkészítés, részvétel 

- fakultációs órákon való részvétel érdeklődés szerint 

 

 

6.4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre. Igyekszünk 

kompenzálni a családi és/vagy szociális környezetből adódó hátrányokat, s biztosítani szá-

mukra a képességeiknek megfelelő fejlődés feltételeit. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni 

különbségekre alapozott nevelésre, a differenciált oktatásra. A differenciálás a tanuló számára 

a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő fejlesztés biztosítását jelenti. 

Ehhez figyelembe vesszük előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló 

igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit 

és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazo-

dik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. Fontosnak tartjuk készségeinek, képessé-

geinek, kompetenciáinak és személyiségének fejlesztését, s emellett a tanuló lelki, mentális 

állapotával való kiemelt törődést is.  

 

 

6.5. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 

A szociális, műveltségi hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatásához a tanórán kívüli korrepe-

tálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány mi-

nimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rend-

szeres kapcsolattartás, beszélgetés, szülői értekezletek, fogadónapok. A felzárkóztatásra szo-

ruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 

 

A felzárkóztatás célja: 

A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály-, illetve az iskolai közösségbe való bekap-

csolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése. 

Készségek, képességek fejlesztése. 

Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános emberi 

normák, valamint az iskolai Alkotmány szellemében. 

 

Alkalmazott pedagógiai módszerek, elvek: 

Az eredményesebb tanulási folyamat érdekében változatos módszereket, tanulási technikákat 

alkalmazunk: drámapedagógiai foglalkozások, kooperatív tanulási technikák, egyes tananyag-

részeknél projektmódszer. 

A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 

A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint, a törvény által előírt órakeretnek 

megfelelően tartanak fejlesztő foglalkozásokat, melyek során változatos módszerekkel fejlesz-

tik a tanulók személyiségét, készségeit, képességeit, kompetenciáit és tárgyi tudását.  

A tanórák és a fejlesztő foglalkozások felépítése igazodik a tanulók pszichológiai és mentális 

érettségéhez, teherbíró képességéhez.  
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A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozottan 

figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is – vagy 

egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás végrehajtására ké-

pes. 

Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket. 

A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek al-

kalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak megtanulása. 

Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az ismeretek 

befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szempontjából is 

fontosnak tartjuk. 

Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és teljesítményér-

tékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

A videóra, hanglemezre felvett anyagok a csökkent olvasási igényt is pótolják, kiegészítik a 

tanári közlést. Munkánkat megkönnyítették az előre elkészített feladatsorok, megoldási kul-

csok. 

Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos tevékeny-

ség. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók mozgás-

koordinációját, térérzékelését, kognitív képességeit. 

Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő 

feladatait az egyén szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelésbe beleszámítjuk a 

választható szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását 

segítik. A tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe. 

 

 

6.6. Pályaválasztás előtt álló tanulók 

 

A megközelítés lényegéből adódóan abban szeretnék segíteni pszichológusaink az itt tanuló 

gyerekeket, hogy felismerjék képességeiket, olyan pályát válasszanak maguk számára, amely 

érdeklődésükön alapul, de képesek legyenek rugalmasan változtatni is. 

 

6.7. Felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozó tanulók 

 

A felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó tanulók számára lehetőséget teremtünk az érett-

ségi tantárgyak emelt óraszámú tanulására, egyéni vagy csoportos konzultációkra, előkészí-

tőkre. Szaktanáraink – a megközelítés alapelveiből adódóan – segítséget nyújtanak a tudás-

anyag hozzáférhetővé, a különböző szakkönyvek, folyóiratok, feladatgyűjtemények elérhető-

vé tételéhez. 

 

7. Az esélyegyenlőség biztosítása 
 

A Köznevelési Törvény egyik kiemelt célja, hogy megszüntesse a különbséget az iskolarend-

szeren belül, s hogy a gyermekek közötti különbségeket lehetőség szerint csökkenjenek. Ezért 

az iskolában nem érheti hátrányos megkülönböztetés a gyermeket, tanulót (közvetlen vagy 

közvetett) különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következ-

ménye az oktatás terén az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása, továbbá a 

gyermek, tanuló zaklatása. 

 

Nem lehet kizárni tanulót vagy tanulócsoportot az igénybe vehető bármely szolgáltatásban 

való részvétel lehetőségéből, a jogok gyakorlásából. 
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Az iskola biztosítja az oktatás színvonalát, ennek illeszkedését a szakmai követelményekhez, 

szakmai szabályokhoz, biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez 

szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

 

Nem lehet a tanulót jogellenesen elkülöníteni, zaklatni, megalázni, megfélemlíteni, emberi 

mivoltában megsérteni, ilyen hatást kiváltó légkört, környezetet kialakítani. Az iskolában 

közvetett megkülönböztetés sem érhet senkit. 

 

Az oktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában köz-

reműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenekfelett álló érdekét 

veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenekfelett álló érdeke különösen, hogy 

a) a törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly 

módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, 

b) a törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége 

kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez, 

c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 

gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára 

legkedvezőbbet választva döntsenek 

 

Arra törekszünk, hogy a szociális különbségek ne jelenjenek meg a gyerekekkel való foglal-

kozás során. Ennek érdekében az intézmény által nyújtott szolgáltatások (a szakkörök, a 

sportkör, a felzárkóztató-, a fejlesztő-, a pszichoterápiás-, a tehetséges diákokat felkészítő 

foglalkozások, a konzultációk) ingyenesek.  

 

A tankönyveket nem kötelező megvásárolni, a könyvtárból egy tanévre kikölcsönözhetők. Így 

biztosítjuk azok számára is a könyveket, akiknek ez ingyenesen jár. A füzetek, tanszerek 

megvásárlásában is gyakorolhat méltányosságot a fenntartó.  

 

8. A diákok és az iskola 
 

A Diákönkormányzat mint választott, a diákéletet szervező, a tanulói érdekvédelmet és képvi-

seletet vállaló iskolai közösség. A diákszervezet saját szervezeti és működési szabályzat alap-

ján dolgozik, törvény által biztosított jogosítványainál fogva:  

- szervezi az iskolai diákéletet 

- gyakorolja demokratikus jogait 

- diákköröket hozhat létre. 

Iskolánk sajátosságaiból következik, hogy a diákéletnek nem aktív fóruma a Diákönkormány-

zat. 

A naponta történő megbeszélések, egyeztetések, lehetőségek az igények megfogalmazására, 

az önérvényesítés bátorítása, a vélemények kikérése és figyelembe vétele, állandó kommuni-

kációt eredményez a diákok és a pedagógusok között. 

 

9. A szülők és az iskola 
 

9.1. Szerződés a szülőkkel 

 

Iskolába lépéskor vagy későbbi csatlakozáskor a szülőkkel megállapodunk abban, hogy mit 

nyújt, mit vállal az iskola, illetve, hogy mit vállalnak a szülők. Törekszik mindkét fél arra, 

hogy a gyermeknevelésről, emberi jogokról, alapvetésekről közelítsenek az elgondolásaink, a 
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szülők vállalják a Színes Iskola Alapítvány anyagi támogatását, hozzájárulva ezzel az iskola 

működésének zavartalanságához. 

A szerződés, ha annak valamely része nem teljesül, bármikor felbontható. 

 

 

9.2. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Iskolánk szemléletéből adódóan rendszeres és szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel, 

amelyben egyensúlyra törekszünk (mindennek megegyezés az alapja), és szeretnénk elősegí-

teni a szakmai és pszichológiai színvonalhoz való adaptálódást. 

 

Az iskola egészét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztató közös szülői értekezlet évente 

minimum háromszor: tanévnyitó, félévi, évzáró. Ezen kívül, az igazgató, az osztálytanító 

rendkívüli szülői találkozót hívhat össze. 

 

Osztályszintű szülői értekezletet tartunk 1,5-2 havi rendszerességgel, ezeket az osztálytanítók 

szervezik. Itt az osztályt érintő kérdéseket, problémákat vitatják, beszélik meg a jelenlévők.  

 

Fogadóórák: 2-3-4 hetente, rendszeresen fogadóórákat hirdetnek az osztálytanítók, szaktanár-

ok, ahol személyes gondok megbeszélésére kerülhet sor. Megegyezés szerint ettől eltérő idő-

pontban is a szülők rendelkezésére állunk előzetes egyeztetés alapján. 

 

Nyílt nap. Jelzett igény esetén lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők bepillanthassanak 

az osztályban folyó munkába. Megegyezés szerinti napon bejöhetnek, jelen lehetnek az órá-

kon, foglalkozásokon. A reggeli beszélgetések ideje ez alól - a titoktartás, az intimitás védel-

mezése érdekében - kivétel. A nyílt nap végén megbeszéljük a tapasztalatokat, kérdezhetnek a 

szülők. 

 

Szülők iskolája - pszichológiai estek. A pszichológusok általában havonta egy alkalommal 

gyermeknevelési, fejlődéslélektani témákról tartanak előadást, ill. ehhez kapcsolódva beszél-

getnek a szülőkkel, válaszolnak a felmerülő kérdésekre. 

 

Szülőcsoport. Az iskola pszichológusa havi rendszerességgel, állandó résztvevőkkel 

encounter csoportot facilitálnak az erre igényt tartó, jelentkező szülőkkel.  

 

Részt vehetnek a szülők (nézőként, játékosként) az iskola hagyományos sportnapjain és a fél-

évzáró szülő-tanár rendezvényeket (karácsonyi és tanévzáró vacsora, találkozó) 

 

10. Iskolánk kapcsolatai 
 

Minden törvényt, rendelkezést megtartunk, és a felmerülő problémák esetén kerülünk kapcso-

latba az országos valamint a helyi szervezetekkel. (Oktatási Minisztérium, Polgármesteri Hi-

vatal, Pedagógiai Intézet, Megyei Szakértői Bizottság, Országos Szakértői Bizottságok, Ala-

pítványi és Magániskolák Egyesülete, Független Pedagógiai Intézet, Családsegítő Szolgálat). 

 

Iskolánk alapítványi jellegéből adódóan keressük a személyes és a hivatalos kapcsolatfelvétel 

lehetőségét olyan gazdálkodó szervezetekkel, amelyek valamilyen módon (szakmai, termé-

szetbeni) - nem anyagi - segítséget tudnak nyújtani.  
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Kapcsolatban állunk az országban több alternatív iskolával (Carl Rogers Személyközpontú 

Iskola és Gimnázium, Budapest; Alternatív Közgazdasági Gimnázium.) Ezen kívül természe-

tesen kapcsolatban állunk a városi és a környékbeli iskolákkal.  

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol kulturális szervezetekkel, s rendszeresen látogatja azok ren-

dezvényeit (pl.: Magyary Zoltán Művelődési Központ, Jászai Mari Színház, Verzió Filmfesz-

tivál /Budapest). 

 

Iskolánk kapcsolatot tart fent a pozsonyi Comenius Egyetem tanárképző karával, onnan rend-

szeresen érkeznek hozzánk hallgatói csoportok, hogy tanulmányozzák, tapasztalatokat szerez-

zenek az itt folyó nevelő-oktató munkáról. 

 

Utazótanári szolgálattal is kapcsolatban vagyunk, integráltan nevelt, oktatott diákjaink érde-

kében (pl. Vakok és Gyengénlátók Szövetsége).  

 

Kapcsolatot tartunk fent számos európai Személyközpontú Intézettel. Külföldi hasonló szem-

léletű tanár- pszichológus kollegáinkat bármikor szívesen látjuk. Évente néhány alkalommal 

jönnek is, tapasztalatszerzés céljából. 

 

 

11. A tanulmányok alatti vizsgák 
 

A hagyományos osztálykeretek megbontása nélkül biztosítjuk - igény szerint - az osztályok 

közötti átjárhatóságot. Minden tanuló számára lehetőség, hogy magasabb évfolyamhoz csatla-

kozzon valamely tantárgyból, teljesítette a saját évfolyamának követelményeit.  

 

Osztályozó vizsgát tehet a tanuló, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, 

- a nevelőtestület engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál 

hamarabb eleget tegyen, 

- a meghatározott időnél többet mulasztott, s számára a nevelőtestület engedélyezte a vizsgát. 

 

A vizsga szervezésére a következő szabályok vonatkoznak: 

- Az iskola bármikor szervezhet osztályozó vizsgát. 

- A vizsgaidőszakot a vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni. A vizsgák idő-

pontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

- A tanulónak minden tárgyból vizsgázni kell, amely a pedagógiai programban az adott évfo-

lyamra vonatkozik. 

- A vizsgák anyagát, illetve a beszámolás módját a szaktanár határozza meg a helyi tanterv 

alapján, s a nevelőtestület hagyja jóvá. 

- Az írásbeli vizsgák nem szakos felügyelő tanár jelenlétében történik, a szóbeli vizsgákra 

háromtagú bizottság előtt kerül sor. 

- Az iskolának figyelembe kell venni, hogy a tanuló egy nap két vizsgánál többet nem tehet. 

- A vizsgáztató tanárok kötelesek a megírt dolgozatokat két hét alatt kijavítani. Ezeket a tanu-

ló rendelkezésére kell bocsátani, hogy tájékozódhasson eredményéről. Ha nem ért egyet a 

javítással, az igazgatóhoz fellebbezhet, aki köteles független javítót, szükség esetén független 

bizottságot felkérni a vizsgáztatásra. A szóbeli vizsgák esetén az eredmény azonnal kihirde-

tendő. 

- Az osztályfőnök összegyűjti a vizsgák dokumentumait, majd a nevelőtestület elé terjeszti, 

amely határozatban mondja ki a vizsga eredményét, és erről jegyzőkönyvet készít. Ebből egy 
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példányt a tanuló, egy példányt az iskola irattára kap. Ezt az irat kezelője két héten belül 

megküldi. 

 

12. Az intézménybe lépés  
 

12.1. Az intézménybe lépés az iskola első évfolyamában 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők alaposan és hitelesen tájékozódhassanak az iskolánkban fo-

lyó munkáról. Ezt szolgálják azok a közös beszélgetések, amelyek hónapokkal az osztályindí-

tás előtt megkezdődnek és folytatódnak 1,5-2 havi rendszerességgel. Ezek célja, hogy mind-

két fél (pedagógusok, szülők) pontosan felmérhesse és eldönthesse azt, hogy képes-e az 

együttműködésre.  

 

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a szülők egyénileg beszélgethessenek a pszichológusok-

kal, igazgatóval, ha ezt igénylik. 

 

Az iskola óvodáscsoportjából az első osztályba lépés 6 éves korban automatikus, illetve ha 

valakinek már jár ide testvére, akkor előnyt élvez. 

 

A gyermekek részére játszócsoportokat szervezünk, ilyen módon figyelhetjük meg őket kö-

zösségben is, ez áprilistól kezdődően 2-3 szombat délelőtti alkalmat jelent. 

 

 

 

 

12.2. Tanév közbeni átvétel 

 

Ha az adott évfolyamon a létszám ezt megengedi, fogadunk tanulókat bármikor a tanév során. 

Az iskolához való csatlakozás módja, lépései: 

1.  A felvételi bizottság tagjai találkoznak a szülőkkel, lehetőséget adnak arra, hogy meg-

ismerkedhessenek az iskola szellemiségével, mindennapi életével. A szülők is elmondhatják, 

hogyan, miért találtak rá az iskolára, milyen elvárásaik, igényeik vannak, esetleges gondjaik-

ról is mesélhetnek. 

2.  Ismerkedő beszélgetés a gyermekkel. 

3.  2-3 próbanap az iskolában, amikor a tanuló ténylegesen megtapasztalhatja, hogyan 

zajlik nálunk egy nap, milyen módon tanulnak a gyerekek, milyen viselkedési szabályok sze-

rint élünk együtt. (Alkotmány a mindennapokban) 

4.  A tanuló, a szülő, az osztályfőnök és az iskolavezetés megbeszélik az elmúlt napok 

tapasztalatait, és egyetértés esetén megkezdődhet az együttműködés.  

5.  Megkötjük a szerződést a szülőkkel. 

 

A tanuló beilleszkedését egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával támogatjuk. 

 

 

12.3. Gimnáziumba való felvétel 

 

 

A gimnáziumba való jelentkezés a középfokú felvételi eljárás keretében lehetséges.  

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell része-

síteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, illetve akinek különleges helyzete ezt indo-

kolja. 
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Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

- az általános iskolába is hozzánk jár, amennyiben tanulmányi eredménye eléri a mindenkori 

felvételi tájékoztatóban meghatározott szintet 

- testvére az adott intézmény tanulója 

 

Ha a felvételi eljárás után a 9. osztályban még vannak betöltetlen helyek, az iskola pótfelvételi 

eljárást hirdet.  

Év közbeni és magasabb évfolyamba való jelentkezés módja: lásd 12.2. 

 

 

13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 
 
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérü-

lésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérke-

zése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegély-

nyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az isme-

retek elsajátítására. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártassá-

gokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozá-

sok keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismere-

tekkel.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés komplex újraélesztés 

Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, szén-

monoxid mérgezés 

Fizika: égési sérülések, forrázás 

Testnevelés: magasból esés 

 

az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentő-
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szolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolca-

dik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismere-

tekkel kapcsolatosan.  

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó pro-

jektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
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II. Helyi tanterv 
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Tanulói tevékenységformák tanulási alapidőben 
 

1.1. Csoportbontás 

 

Osztályon belül - tevékenységformák szerint - a leggyakoribb tanulási forma a kiscsoportos 

foglalkozás és a szerződés szerinti egyéni munka, ez sok lehetőséget biztosít a differenciált 

foglalkoztatásra és a tehetséggondozásra is. Természetesen új anyag ismertetésekor frontális 

közlés is létezik - ez elsősorban a hetedik évfolyamtól jellemző. Tanulói csoport létrehozható 

több évfolyamból is. 

A tananyag feldolgozás formái: előadások (az egész osztály frontálisan dolgozik), szeminári-

umok (kisebb csoportban, élményszerű feldolgozás), konzultációs időpontok (egyéni megbe-

szélések, segítségkérés és adás)  

Az alsó tagozatban mindennapos munkaforma - az osztálylétszámtól függően -, hogy egyide-

jűleg egy tantárgyból 2-3, akár 4 csoport is működjön egy-egy órán vagy heteken át. 

 

 

1.2. Az epochális rendszer 

 

A Waldorf-iskolák és számos pedagógiai kísérlet, alternatív szemléletben oktató iskolák ta-

pasztalatai alapján a gimnáziumi oktatást a 2002/2003-as tanévben epochális rendszerben 

kezdtük meg. Összegezve a saját tapasztalatainkat, a 2003/2004-es tanévben a felső tagozat-

ban is bevezettük ezt a rendszert. Néhány tantárgyat folyamatosan, minden héten, egyenlete-

sen elosztva tanulnak a diákok (idegen nyelv, számítástechnika, testnevelés, ének-zene), a 

többi tantárggyal epochákba sűrítve, négyhetenkénti váltásban (nyolc hét óraszáma és tan-

anyaga) foglalkoznak. Az utóbbi tanév tapasztalatai, eredményei alapján megfelelőnek tartjuk 

ezt a rendszert kisebb változtatásokkal, módosításokkal (praktikus elvek: pl. az óraadók az 

epochális rendszerben) továbbra is így folytatjuk az említett évfolyamokon az oktatást. 

 

 

1.3. A projektoktatás 

 

A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a 

pedagógusok tevékenységére, együttműködésére épül. Több tantárgy kooperációja is megva-

lósul. Ezek témái évfolyamonként és tanulócsoportonként változhatnak az aktuális motiváció-

nak megfelelően. A pedagógusok nyitottak a tanulói kezdeményezésekre. 

 

 

1.4. A tanulási szerződés, beszámolás módja  

 

A tanulási szerződés egy kölcsönös megállapodás tanuló és tanár között, amely meghatározza 

a munka tartalmát és formáját. Ebben határozzák meg, hogy milyen tananyagot, mennyi idő 

alatt sajátít el a diák és ehhez milyen segítséget biztosít a tanár. A szerződések időtartama 

változó. A magasabb évfolyamokban fokozatosan növekszik, de függ a tantárgy, ill. a feladat 

jellegétől, és indokolt esetben egyénenként is eltérő lehet. 

A szerződés formája lehet szóbeli vagy írásbeli. Az első néhány év szóbeli megállapodásainak 

jelentőségét növeli, hogy írásbeli, aláírásokkal hitelesített szerződéseket kötnek. Később ez 

ismét szóbeli szerződésekké alakul. A felek – diákok, tanárok – ismerik ennek a jelentőségét, 

szabályait, és betartják ezeket. Az egyéni szerződésekben szerepelhet az előírtnál jóval maga-

sabb vagy szélesebb körű követelmény (például idegen nyelvből nyelvvizsga előkészítés), 

vagy lehet ez mérséklése a minimumszintnek (például szakértői bizottság által megállapított 

és javasolt felmentés bizonyos tárgyak írásbeli számonkérése alól). 
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A középiskolában ezek a szerződések még inkább követhetik a tanulók egyéni érdeklődésének 

irányát, figyelembe véve, teljesítve a kerettanterv által előírt alapkövetelményeket. 

A Színes Iskolában a továbbhaladáshoz szükséges beszámolóknak sok módja van. Az órai 

munka, a csoportos feladatok, házi dolgozatok készítése, önálló gyűjtőmunka végzése, szóbeli 

beszámolók, feladatok végzése, és az írásbeli beszámolók. Minden diák tanára segítségével 

dönt arról minden téma elején, hogyan szeretné teljesíteni a beszámolókat. Ezt a megállapo-

dást a szerződésben rögzítik. 

Az iskola ügyel arra, hogy a diákoknak egyenletes terhelése legyen, ezért a lehetőségek sze-

rint próbáljuk a szerződéseket úgy megkötni, hogy legyen benne olyan vállalás, aminek telje-

sítése az epocha végén, és olyan, amelyik az epocha közben esedékes. 

Ezen kívül fontos szabály az, hogy egy nap nem lehet a diákoknak kettőnél több felmérőt ír-

niuk. Ezek alól kivétel a diákok által önként vállalt javító felmérő. 

 

2. Értékelés 
 

2.1. Az értékelés elvei 

 

Tanév közben a tanítók, tanárok egyéni haladási terv szerint szerződést kötnek a tanulóval, 

melynek időtartama változó: 1-1 foglalkozás, 1 nap, 1 hét, 2 hét, 1 hónap - az első osztálytól 

fokozatosan, apró lépésenként növelve a vállalt feladat mennyiségét, a szerződés időtartamát. 

A szerződés tartalmazza a tanuló vállalásait, az ehhez szükséges tanulási módokat, a tanító - 

tanár által nyújtott segítség, rendelkezésre állás mértékét, módját, idejét, és az ellenőrzés for-

máját. Az értékelést a periódus végén a pedagógus minden tanulóval külön beszéli meg, ily 

módon folyamatos visszajelzést adva számára haladási üteméről. Felfogásunk szerint a tanu-

lási folyamat elsősorban kimeneti szabályozású, ez a szerződéses forma is ezt segíti. 

 

A negyedik osztályban fokozatosan bevezetjük és a felső tagozatban már ez alapján dolgo-

zunk minden tantárgyból: a témakörök elején követelményrendszert adunk a diákok kezébe, 

amiben pontosan leírjuk, mi az az ismeretanyag, amit a téma végére kötelező elsajátítani. Ez a 

minimumszint. Az ezen felüli ismeretekről a tanár és a diák külön megegyezést köt, a tanuló 

érdeklődésétől, tudásszintjétől függően. A felmérőkben, tudáspróbákban mutatott teljesít-

ményt százalékosan értékeljük, a követelmény-leírásban rögzítjük, mi a továbbhaladáshoz 

szükséges minimális szint. Ez tantárgyanként, témakörönként más és más lehet, a szaktanár 

határozza meg, mi az, amit elfogadhatónak tart. 

A tudáspróbákat előzetes megegyezés alapján bármikor javítani lehet, mindenkor a jobb szá-

zalék, a jobb osztályzat az érvényes. Minimális szinten minden témakört teljesíteni kell. 

Szöveges értékelési formában tájékoztatjuk a gyerekeket és a szülőket félévkor és a tanév 

végén. Az első évfolyamban negyedévkor is. 

A tanítók és tanárok önállóan dolgozzák ki önmaguk és tanulócsoportjuk számára az értékelő 

szövegeket, a testület a formai egységesítésről határoz. 

 

A tanulmányi értékelés fontos határa az epochák vége, ezért arra törekszünk, hogy erre az 

időre lehetőleg elvégezzék a munkát, tehát lehetőség van az értékelésre. Indokolt esetben a 

tanuló egy későbbi időpontban teljesítheti vállalásait, erről a szaktanár, illetve tanév végén a 

tantestület dönt. 

 

2.2. A tanulók tudásszintjének mérése 

 

Az alsó tagozatban (az első három évfolyamon) a hagyományos értelemben vett feleltetés, 

írásbeli számon kérés nem létezik. A mindennapi munka során a tanítók pontosan tudják – és 

ez elengedhetetlen is ebben a szemléletben -, hogy egy-egy gyerek aznap éppen hol tart, mi-



23 

 

lyen feladatokra, gyakorlatokra van szüksége a továbblépéshez, a tudása elmélyítéséhez. A 

lépésről-lépésre, egyre hosszabb időtartamra, tananyagra kötött szerződésekben pontosan do-

kumentált és nyomon követhető mindenkinek a teljesítménye. Erről rendszeresen kapnak 

visszajelzést a gyerekek és a szülők is. 

 

A negyedik-hatodik évfolyamon (készülve a következő szakaszra) használunk írásbeli felmé-

rőket, tudáspróbákat. Az aktuálisan használt tankönyvek, tankönyvcsaládok felmérőlapjain, 

vagy a tanár által kidolgozott rendszer szerint a témakörök végén mérjük, értékeljük (százalé-

kos formában) a tanulók tudásszintjét. 

 

Az ötödik-hatodik, illetve a hetedik-tizedik tagozatban az epochák végén (négy hét után) a 

témakör tudáspróbával zárul. Ezt is százalékosan értékeljük, előre megbeszélve a gyerekek-

kel, hogy mi az a minimumszint, ami már elfogadható (hagyományos értelemben kettes szint). 

Általános szabály, hogy maximum kettő felmérő lehetséges egy tanítási napon. A felmérők 

javíthatók, újra írhatók – előzetes megegyezés alapján a konzultációs időpontokban (a felké-

szüléshez igénybe vehető a tanárok külön segítsége, ha ez indokoltnak látszik, és a diáknak 

van erre igénye). A tanulók bármikor jelezhetik, hogy inkább szóban teljesítenék a követel-

ményeket, ez a lehetőség mindenkinek nyitott. 

A tanulók bármilyen más módon is bizonyíthatják, hogy a továbbhaladáshoz szükséges tan-

anyagot elsajátították. Ehhez azonban előzetes megbeszélésre, egyeztetésre, és külön megál-

lapodás (szerződés) megkötésére van szükség az adott tantárgyat felügyelő pedagógussal. 

 

A tizenegy-tizenkettedik évfolyamon a beszámolók formája nem, vagy csak annyira változik, 

amennyit a tananyag kíván. Mivel ebben a szakaszban a rendszerezésen van a hangsúly, illet-

ve az érettségi vizsgára készülés kerül a középpontba, ezért a diákok számára az ehhez szük-

séges segítség megadására törekszünk, s nekik azt kell bizonyítani, hogy feladataikat elvégez-

ték, az érettségihez szükséges követelményeket elsajátították. 

 

A diákok teljesítményének értékelésekor az alapvető információ a témakör végi beszámoló. 

Tantárgyanként változó rendszerben (de mindig előre tudott mértékben) beszámít ebbe az órai 

munka, kiselőadások, kutatómunkák, projektek, kooperatív feladatok, „házi dolgozatok‖, 

egyéni szerződésben foglaltak teljesítése. 

 

Részt veszünk a minisztérium által meghatározott évfolyamokon a kompetencia-mérésben, a 

feladatlapokat és az eredményeket hasznosítjuk a mindennapi munkában is. 

 

 

2.3. Az értékelés részei 

 

Intézményünkben eredeti, saját magunk által kifejlesztett értékelési rendszert használunk. Az 

iskola indulásakor ezt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium szakmai engedélye tette 

számunkra lehetővé azzal a kitétellel, hogy ezzel egyidejűleg ötfokú bizonyítványt is állítson 

ki az iskola. 

 

Értékelésünkben törekszünk az ötfokozatú osztályozási rendszernél árnyaltabb, pontosabb 

képet adni és módunk van a személyes benyomások kifejezésére is. 

 

Az értékelés két fő részből áll: 

 

1. Személyes értékelés, amely lefedi a magatartás és szorgalom jegyeket  

Szempontjai:  
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- pszichológiai státus (temperamentum, konfliktus megoldó képesség) 

- szociális helyzet (beilleszkedés, kapcsolatok) 

- kommunikáció (nyíltság, érthetőség) 

- konfliktusmegoldás módjai és eredményessége 

- a tevékenységekben megjelenő aktivitás és attitűd (különös tekintettel a tanulásra - javasolt 

magatartásformák, változtatások lehetősége) 

 

2. Tantárgyankénti részletes írásbeli értékelés  

Az adott évre lebontott tananyagot tartalmazza és pontos információt ad a tanuló pillanatnyi 

tudásáról, tendenciákról, a tanulási sebesség változásairól.  

Főbb szempontjai: felmérők, témazárók eredményei, órai munkán való aktivitás, vállalt fel-

adatok teljesítése, önállóság, kooperativitás 

 

A motivált tanulásban és az ismeretek tartós rögzítésében kiemelt szerepe van az önértékelés 

kialakításának, amely fontosabb, mint a külső kontroll. Értékelési rendszerünk ezt szolgálja. 

 

Tanévenként két alkalommal, félévkor és tanév végén adunk értékelést (1. osztályban negyed-

évkor is). Először mindig a gyermek hallja, illetve olvassa, és azután adjuk át a szülőknek.  

 

Óvodában:  szöveges értékelés, személyes rész 

1-4. osztály:  szöveges értékelés, személyes és tantárgyi rész 

5-8. osztály: szöveges értékelés, személyes és tantárgyi rész és osztályozás 

9-12. osztály:  szöveges osztályozás, személyes rész és osztályozás 

 

 

3. Iskolai tevékenységek 

 

3.1.  Szolgáltatások tanulási időben 

 

- alsó tagozatban: frontális munkát ebben az időszakban gyakorlatilag nem végzünk. Elsőren-

dű fontossága van az egyéni képességeknek, tudásszintnek, haladási tempónak. A differenciált 

foglalkoztatást, csoportos és egyéni munkát részesítjük előnyben – a mi a tanítóktól nagy fel-

készültséget, többletmunkát igényel. A szülőknek és magunknak tett ígéreteink, vállalásaink 

szerint dolgozunk, és biztosak vagyunk abban, hogy ez a fajta tanulás vezet el oda, hogy a 

felső tagozatban megállják a helyüket a diákjaink, mert addigra rendelkeznek az alapvető 

készségekkel, tudással, ismerik saját képességeiket, teherbírásukat.  

- felső tagozatban: tanítási órák osztálykeretben és szemináriumi foglalkozások csoportbon-

tásban 

- konzultációs lehetőség a tanítókkal, tanárokkal - állandó időpontban, ill. megegyezés szerint  

- társak segítsége (tutor-rendszer) 

- rendelkezésre álló taneszközök használata (könyvek, könyvtár, szemléltető eszközök, kísér-

leti eszközök, számítógép, tornaszerek, stb.) 

 

 

3.2. A tanulási időn túl is igénybe vehető szolgáltatások 

 

- szakkör, önképzőkör, diákkör (matematika-, felfedező-, sakk-, furulya-, rajz-, angol és né-

met nyelvi-, színjátszó-, természetvédő-, kémia-, történelem-, internet-, fotószakkör,) 

- az alsó tagozatban 4-6 hetente változó kézműves szakkör (nemezelés, mozaik, origami, bő-

rözés, gyöngyfűzés) 

- énekkar 
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- mindennapos testnevelés lehetősége (testnevelés órák mellett délután 2 vagy 3 sportkör) 

- felkészítés tanulmányi és egyéb versenyekre időlegesen vagy állandóan. Például rajzkör az 

aktuális pályázati témákban, helyesírási gyakorlatok, matematikai versenyfeladatok megoldá-

sa, vers- és prózamondó versenyre való készülés. Diákjaink létszáma miatt előfordul, hogy 

egy tanulót készítünk fel egy-egy speciális versenyre. Ez mindig megállapodás alapján törté-

nik, a tantestület nyitott és segítőkész ebben. 

- felvételi előkészítő szakkörök 

- könyvtárhasználat 

- internet-használat : elsősorban a gimnáziumi tanulóknak. 

 

 

3.3. Az idegen nyelv tanulása 

 

Az általános iskolában 4. osztályban kezdünk angol nyelvet tanítani. Ekkor még játékos 

formában, énekekkel, mondókákkal. Azok a gyerekek, akik magyar anyanyelvűként a magyar 

helyesírással, nyelvtani szabályokkal sem boldogulnak még igazán, nem elég érettek arra, 

hogy heti néhány órában idegen nyelvet tanuljanak.  

A gimnáziumban két idegen nyelvet tanítunk: angolt és németet. Mindkét tantárgy esetén biz-

tosítjuk tanulóinknak a középszintű érettségi vizsga megszerzéséhez, de lehetőségük van a 

fakultációs órák választásával az emelt szintű követelmények elsajátítására. 

 

 

3.4. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

Az oktatásban eltöltött évek alatt – a „pillanatnyi‖ fizikai állapotának megfelelő képesség 

szerinti differenciált terheléssel – még a leggyengébb testi-biológiai-fiziológiai adottságú fia-

tal általános fizikai teherbíró-képessége is fejleszthető arra a szintre, hogy gyenge fizikuma 

miatt „egészségileg hátrányos helyzetét‖ megszüntetve, azonos eséllyel lépjen ki az iskolából. 

Szükség esetén felzárkóztató programot, gyógytestnevelést biztosítunk diákjainknak. Az or-

szágosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és végén meg kell mérni a fizikai állapot 

minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért eredmények, 

pontértékek alapján kell az értékelést és a minősítést elvégezni. Az adatokat osztályonként a 

vizsgálatot végző tanár kezeli.  

 

 

3.5. Mindennapos testnevelés 

 

A törvénynek megfelelően a 2012-13-as tanévben bevezettük intézményünkben a 

mindennapos testnevelést az 1., 5. és 9. évfolyamon. Ettől fogva felmenő rendszerben a többi 

évfolyamon is bevezetésre kerül ez a rendszer. Mivel az intézmény csak egy tornaszobával 

rendelkezik, ezért ennek teljes kihasználása mellett más lehetőségeket is figyelembe kell 

vennünk. Jó időben kiváló lehetőség az udvar és a sportpálya használata. Ez teljes mértékben 

megfelel a testnevelés céljaira. Téli időszakban elsősorban az alsó tagozatosok esetében 

bizonyára igénybe kell venni a tantermeket is. Amennyiben lehetséges, akkor órarendi keretek 

között próbáljuk mind az öt órát órarendi keretek között megszervezni, de amikor a felmenő 

rendszer miatt egyre több osztályt érint a mindennapos testnevelés, akkor élni fogunk törvény 

adta lehetőséggel, miszerint kettő lehet délutáni foglalkozás. Ennek megoldásában segíthet az 

iskolai sportkör. 
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3.6. Az otthoni felkészülés elvei 

 

Az alsó tagozat első három évében nincs otthoni feladat. A gyerekeknek kora délutánig tart 

(kb. 15 óra) a tanulási idő – hosszú szünetekkel, pihenési, mozgási lehetőséggel. Ez alatt 

minden munkájukat el tudják végezni, ez után már a pihenésé kell, hogy legyen az idejük.  

A negyedik osztályban már előfordul, hogy otthonra is marad teendő: egyéni kutatómunkák, 

információgyűjtés. Sok biztatást kapnak a gyerekek, hogy olvassanak otthon, amennyit csak 

lehet – ennek nagy hasznát látják majd később is. Előfordul, hogy valakivel egyéni 

megállapodást kötünk, hogy gyakoroljon, másoljon, számoljon az iskolaidőn túl is, mert erre 

szüksége van ahhoz, hogy az ötödik osztály elejére megfelelő szinten legyenek az alapvető 

készségei, tudása. 

Az ötödik évfolyamtól kezdve az iskola alapvető szellemiségéből és az epochális rendszerből 

adódóan a diákok maguk osztják be az idejüket, nem feltétlenül szükséges minden nap 

minden tantárgyból készülni. Ugyanakkor sokat beszélgetünk az osztályfőnöki órákon, hogy 

hogyan lehet minél gazdaságosabban, hatékonyabban tanulni. Az otthon végzendő munkák 

beláthatók, nem megterhelők, sokszor egyéni megállapodások szerint végzendők (testre 

szabott feladat és mennyiség). Bárki jelezheti, hogy másra lenne szüksége, vagy még időt 

kérhet. Tanáraink ebben rugalmasak. Az adott helyzetet körültekintően megvizsgálják és a 

tanulóval új megállapodást kötnek, ami mindkét fél számára elfogadható.   

 

 

3.7. Szociális szolgáltatások 

 

- étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna - igény szerint 

- kötelező egészségügyi szűrővizsgálat, kötelező védőoltások 

- mentálhigiénés ellátás (pszichológus, pályaválasztási tanácsadás) 

- szociális munkás tevékenysége, segítsége 

- fejlesztő foglalkozások, logopédiai ellátás igény szerint 

 

 

4. Egészségnevelés, környezeti nevelés 
 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 

érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 

hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése 

érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja 

fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott 

szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális 

megoldásokat, továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget 

tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.  

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szo-
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ciális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállító-

dásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok 

egészségi állapotát javítják. 

 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem 

az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. A pedagógusok felkészítik a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életük-

ben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvi-

telt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesztik a beteg, sérült és fogyatékkal élő ember-

társak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Iskolánkban integráltan nevelünk, oktatunk 

sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, a mindennapi élet része, hogy megtanuljunk 

velük együtt létezni, elfogadni, segíteni őket. A pedagógusok megismertetik a környezet - 

elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészsé-

get, testi épséget veszélyeztető tényezőit. Felkészülnek a veszélyhelyzetek egyéni és közössé-

gi szintű megelőzésére, kezelésére. Figyelmet fordítunk a veszélyes anyagok, illetve készít-

mények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Az iskolában 

szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Támogatást nyújtunk  a gyerekeknek - különösen a serdü-

lőknek - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Foglalkozunk a sze-

xuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítunk a családi életre, a felelős, 

örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megala-

pozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezet 

is biztosítja az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is 

jelentős példaértékű szerepe van. 

 

Célunk, hogy erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártótényezők, és, 

hogy az iskola bejezésekor a diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az 

elsajátítottakat. 

Képesek legyenek figyelemmel kísérni: 

viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását, 

az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 

a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni, 

tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében, 

erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését 

jártasak legyenek a lelki egészségvédelem formáiban, használni merjék és tudják ezeket a 

lehetőségeket, itt az iskolában és azon kívül is 

 

Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és az 

egészség viszonyáról szóló információgyűjtésnek. Biztosítani kell az információ feldolgozás, 

a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatal, a döntés alapján eltervezett egyéni 

és közösségi cselekvések végrehajtása módszereinek a bemutatását. Az egészségnevelés 

eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok minél többször, valós 

globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkalmazzák. 

 

Az egészségnevelés színterei az iskolában 

Reggeli beszélgetések, tematikus csoportok 

önreflexiók, problémamegoldó beszélgetések 

önismereti csoportok (problémamegoldó helyzetgyakorlatok,  

 szituációs játékok) 



28 

 

érveléstechnikai gyakorlatok, a hatékony kommunikáció elsajátítása 

Természetvédő szakkör 

A környezetvédelmi tevékenységed kialakítása (madármegfigyelés, faültetés, az iskolaudvar 

gondozása, a közeli patak védelme, szelektív hulladékgyűjtés) 

Részvétel a városi egészségvédő programokban 

Részvétel a városi, megyei, területi sportrendezvényeken 

Kirándulások, táborok, iskolai sportnapok 

Az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése 

szűrések 

védőoltások 

előadások 

 

Az egészséges életmódra nevelés céljainak megvalósítását a tanórák is segítik. Kiemelt 

szerepe van a biológia, földrajz, testnevelés technika és háztartástan, környezetvédelem 

óráknak. 

 

5. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 
 

A tankönyvek nagy része az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető (a tanév idejére), vagy igény 

szerint a szülők megvásárolhatják.  

Az alsó tagozatban arra törekszünk, hogy a forgalomban levő tankönyvekből néhány példány 

a tanulók és a tanítók rendelkezésére álljon. A pedagógusok saját elképzeléseik alapján tanít-

hatnak egy vagy több tankönyvből is, a tanítók javaslatai alapján a gyerekek választhatnak az 

olvasó és matematika könyvekből. 

A felső tagozatban és a gimnáziumban is szabad tankönyvválasztás érvényesül. Alapvető 

szempont, hogy a helyi tantervben leírtaknak ez megfeleljen, lehetőség szerint igényes kivite-

lezésű, megfizethető árú, tartós tankönyv legyen. 

Ugyanez vonatkozik a segédletekre is. Az iskola, amennyiben lehetősége van rá, megpróbálja 

kikerülni azt, hogy a diákoknak meg kelljen vásárolniuk az oktatási segédanyagokat. Törek-

szünk arra, hogy a korszerű technikát használva mutassuk meg diákjainknak a feladatokat.  

 

A tankönyvek kiválasztása a szaktanárok feladata. A tankönyvrendelési időszak előtt felmérik 

a szükségleteket, és a legújabb kínálat figyelembevételével döntenek. 

 

A tankönyvpiaci törvénynek megfelelően a tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három- 

vagy több gyermekes családban élő, egyedülálló szülő által nevelt valamint a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók ingyenesen juthatnak tankönyvhöz, 

nyilatkozat alapján. 

 

 

6. Érettségi vizsga 
 

 

6.1. Érettségi vizsgatárgyak 

 

A Színes Iskola Gimnáziuma végzős tanulói részére biztosítja az érettségi vizsga lehetőségét. 

Az iskola vállalja, hogy a vizsgára jelentkezők számára megszervezi a vizsgát a törvényben 
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előírt módon. A központi vizsgakövetelményeket alapul véve vállalja a felkészítést a követke-

ző tantárgyakból: 

 

Középszinten     Emelt szinten 

 

Idegen nyelv (angol, német)   Idegen nyelv (angol, német) 

Magyar nyelv és irodalom   Magyar nyelv és irodalom 

Matematika     Matematika 

Történelem     Történelem 

 

 

Biológia     Biológia 

Fizika 

Földrajz     Földrajz 

Informatika     Informatika 

Kémia       

Oktatási alapismeretek     

Rajz és vizuális kultúra   Rajz és vizuális kultúra 

 

Az iskola biztosítja a törvény által előírt felkészítő órákat: középszintű vizsga esetében 138, 

emelt szintű esetében 276 órát. 

 

Minden tanulónak a négy kötelező tárgyon kívül egy szabadon választható tantárgyat kell 

választania. Ha a tanulót egy kötelező vizsgatárgyak valamelyikéből felmentették az értékelés 

alól, akkor egy másik tárgyat kell választania. 

 

A vizsgázó szabadon eldöntheti, hogy milyen szinten kíván vizsgázni, a vizsgára jelentkezés-

nek nem feltétele a felkészítő kurzuson való részvétel. 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a 

vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére 

az érettségi vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehe-

tővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép 

stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 

beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

  

Az érettségi vizsga jegyzője felelős minden vizsgával kapcsolatos dokumentum szabályszerű-

ségéért, vezetéséért, előkészítéséért, és az érettségi szoftver szakszerű kezeléséért. 

 

 

6.2. Fakultáció 

 

Az intézmény a szabadon tervezhető órakeret terhére a 11-12. évfolyamon fakultációs lehető-

séget kínál a tanulóknak. Minden tanuló köteles két tantárgyat választani, amelyből látogatja 

fakultációs órákat, ezzel teljesíti a számára megadott óraterhelést. 

A fakultációt két esetben ajánljuk. Azok számára, akik közép szinten szeretnének érettségizni, 

és azt gondolják, hogy a jó jegy megszerzéséhez több órára van szükségük. Másrészt azoknak, 

akik gondolkodnak azon, hogy emelt szintű vizsgát tegyenek. A mai felsőoktatás preferálja, 

ha a tanuló emelt szintű vizsgával rendelkezik, ezt többletponttal jutalmazza. Azt gondoljuk 

tehát, hogy az eredményes felkészülés elengedhetetlen része a fakultációs órák látogatása. 
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A fakultáció célja tehát az eredményes felkészülés segítése az érettségi vizsgára. Ezen alkal-

makkor a tanárok segítenek abban, hogy a diákok mélyebb, alaposabb tudásra tegyenek szert 

a középszintű követelményeket illetően, illetve megismerkedhessenek az emelt szintű tartal-

makkal, mert arra a tanórán nincs lehetőség, nem szükséges. A fakultációs tantervek készíté-

sénél a tanárok alapvetően a részletes érettségi követelményekről szóló jogszabályt vették 

alapul. az ott szereplő témák, követelmények szerepelnek a tantervekben. 

További feladat, hogy a tanárok a vizsgára is felkészítsék a diákokat. Ehhez használják a ko-

rábbi érettségi feladatsorokat vagy azok feladatait, próbaérettségi feladatlapokat töltenek ki a 

diákok, szóbeli feladatokon gyakorolják a helyes vizsgázás szabályait. 

Bárki szabadon dönt ebben, de ha már döntött (10. évfolyamos évének május végéig), akkor 

ezen órák látogatása kötelező, azokról való hiányzás ugyanolyan következményeket von maga 

után, mintha kötelező tanóráról hiányozna. Ugyan ez a helyzet a teljesítéssel is. 

 

 

6.3. Tájékoztatás az érettségi vizsgáról 

 

 Az iskola vállalja, hogy a diákokat és a szülőket tájékoztatja a rendes és az előrehozott 

érettségi vizsgával kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről, döntésekről. Erre először a tanév-

nyitó szülői értekezleten kerül sor 10., 11. és a végzős osztályban. A tájékoztatásért az osz-

tálytanító a felelős, de szükség esetén az igazgató feladatköréhez is tartozik. A tanulók és a 

szülők tájékoztatást kapnak arról is, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy valaki előre-

hozott illetve rendes érettségi vizsgát tehessen (előrehozott vizsga esetén a helyi tantervben 

meghatározottak teljesítése, ha négy éves tananyag, akkor osztályvizsgával), milyen felmenté-

sekkel élhet. Javasoljuk azt is, hogy a diákok előzetes jelentkezéssel jelezzék szándékaikat az 

érettségivel kapcsolatban az osztálytanítónak. 

 

 
6.3.1. Írásbeli vizsga 

 

 Az írásbeli vizsgák az előírásoknak megfelelően kerülnek megszervezésre. A tételeket 

az igazgató vagy annak megbízottja veszi át és őrzi annak felbontásáig a törvény által megha-

tározott keretek között. A tételeket csak a vizsga reggelén illetve 13:30-kor szabad felbontani 

a tételbontó bizottságnak, amely az igazgatóból és vizsga első felügyelő tanárából áll. A téte-

lek sértetlenségét és szabályos felbontását aláírásukkal igazolják. Szakos tanár a tételeket a 

vizsga megkezdéséig nem láthatja. 

A vizsgán a felügyelő tanárok és a folyosóügyeletesek biztosítják a vizsga szabályos lebonyo-

lítását, ügyelnek arra, hogy a tanulók csak a megengedett segédeszközöket használják. Az 

első felügyelő tanár felelős azért, hogy a rendelkezésre álló pótlapok szabályosan le legyenek  

pecsételve. 

A vizsga szervezője a vizsga megkezdése előtt ismerteti a vizsga szabályait, s azok megszegé-

sének következményeit. Elmondja a diákoknak a dolgozat megtekintésének helyét és idejét, 

illetve a jogorvoslati lehetőségeket. 

 

A szabályzat az írásbeli vizsga megtekintéséről a következőket határozza meg: 

A javító tanárok feladata, hogy az írásbeli vizsgát az igazgató által meghatározott napig kija-

vítja. Az igazgató ezt a napot úgy határozza meg, hogy elegendő idő legyen arra, hogy az 

esetlegesen felmerülő problémákat, javítási hibákat orvosolni lehessen.  

A dolgozatát a tanuló az igazgató által meghatározott napon megtekintheti, másolatot készít-

het róla. Rendelkezésére állnak azok a nyomtatványok, melyek az esetleges észrevételek meg-

tételéhez szükségesek. 
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Ha vannak észrevételek, akkor a vizsga szervezője köteles gondoskodni arról, hogy egy másik 

szaktanár is kijavítsa a dolgozatot. 

 

A vizsga szervezője köteles felvenni a vizsga elnökével a kapcsolatot, s összeállítani illetve 

eljuttatni részére a kért dokumentumokat. 

 

 
6.3.2. Szóbeli vizsga 

 

Az iskola biztosítja a középszinten vizsgázók számára a szóbeli tételek elkészítését a törvény-

ben rendeltek szerint. A tételsor nyilvánosságra hozatalának legkésőbb az adott év február 15-

ig meg kell történnie. Minden tételsor szabályosságáért az összeállító tanár felelős. 

 A szóbeli vizsgák időpontját az iskola határozza meg, s erről a tanulókat március 1.-ig 

értesíti. A szóbeli vizsgák nyilvánosak, csak az érettségi bizottság elnöke rendelkezhet más-

képp indokolt esetben. 

 A szóbeli vizsga előtt a vizsgabizottság az elnökkel egyeztetett időpontban előzetes 

értekezletet tart. Eldöntik a vizsgatárgyak sorrendjét, a vizsgázok sorrendjét, majd elkezdődik 

a vizsga. Ennek szabályszerű lebonyolításáért a vizsgabizottság elnöke felelős. 

 A záró értekezleten megállapítják az eredményeket, melyeket az érettségi szoftverben 

kell rögzíteni. A dokumentumok egyeztetése és aláírása után kerül sor az eredményhirdető 

értekezletre, melynek során a diákok megismerik eredményeiket, s a sikeres vizsga esetén 

átveszik az érettségi bizonyítványt. 

 Az iskola lehetőséget teremt arra, hogy ne csak az iskolával jogviszonyban lévők te-

hessenek érettségi vizsgát az intézményben. Ha ilyen irányú megkeresés érkezik, az iskola 

fogadhatja a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket is. Ebben az esetben a vizsga díját a Színes 

Iskola Alapítvány Kuratóriuma állapítja meg. 

 

 

7. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
 

A tanterv elkészítésekor elsődleges szempontunk volt az, hogy a NAT előírásainak eleget 

tegyünk. Ennek megfelelően a műveltségi területek alapján osztottuk be az órák tartalmát.  

 

 

Műveltségi terület Óra 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 

Komplex művészet 

Kommunikáció 

Mindennapi életünk 

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 

Élő idegen nyelv Angol nyelv 

Német nyelv 

Matematika Matematika 

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 

Kommunikáció 

Ember és társadalom Történelem 

Oktatási alapismeretek 

Osztályfőnöki óra (Beszélgetés) 

Kommunikáció 

Mindennapi életünk 

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 
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Ember a természetben Környezetismeret 

Természetismeret 

Fizika 

Kémia 

Biológia 

Kommunikáció 

Természettudományok 

Földünk és környezetünk Természetismeret 

Földrajz 

Természettudományok 

Művészetek Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

Dráma 

Mozgókép- és médiaismeret 

Mindennapi életünk 

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 

Informatika Informatika 

Ezen kívül szinte az összes tantárgy tartal-

maz informatikai elemeket 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika 

Vizuális kultúra 

Biológia 

Történelem 

Természetismeret 

Testnevelés 

Mozgókép- és médiaismeret 

Osztályfőnöki óra (Beszélgetés) 

Informatika 

Oktatási alapismeretek 

Mindennapi életünk 

Testnevelés és sport Testnevelés 

8. Az iskola egyes évfolyamain tanított kötelező tantárgyak és azok óraszámai 
(az előírt tananyagot és követelményeket a III. fejezet tartalmazza) 

Az óraszámokat az érvényben lévő rendelkezések (KNT, rendeletek) figyelembevételével 

alakítottuk ki a NAT és a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) számú EMMI rendelet alapján. 

A 2013/2014-es tanévtől kezdve az általános iskola 1., 5., illetve a gimnázium 9. évfolyamán 

ezek alapján dolgozunk. Később felmenő rendszerben az iskola összes évfolyamában ez a 

tanterv lesz érvényben a 2016-17-es tanévtől. 

 

8.1 Alsó tagozat tanóráinak óraszáma 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 5 5 5 5 
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Erkölcstan 1 1 2 2 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére a következő tantárgyak óraszámai emelkedtek: 

minden évfolyamon magyar nyelv és irodalom illetve matematika 1-1 tanóra, a 3- 4. 

évfolyamon erkölcstan 1-1 tanóra. 
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8.2. Felső tagozat tanóráinak óraszáma 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 2 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népis-

meret* 
1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére minden évfolyamon még két órát kapott az 

osztályfőnöki óra, illetve 6. évfolyam a matematikát, 7. évfolyamon a földrajzot, 8. 

évfolyamon a biológiát tanulnak a gyerekek még egy órában. 
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8.3. Gimnázium tanóráinak óraszáma 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv /angol nyelv/ 3 3 3 3 

II. idegen nyelv /német nyelv/ 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc 1       

Rajz és vizuális kultúra     2 2 

Dráma    2 

Informatika 1 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Az iskola által választott óra* 2 2   

választott fakultáció**   2 2 

választott fakultáció**   2 2 

Osztályfőnöki 3 3 3 3 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

*A helyi tantervben 4 db tantárgy tantervét dolgoztuk ki, melyek használatáról az iskola a 

lehetőségek és a személyi feltételek ismeretében dönt. Ezt a mindenkori tantárgyfelosztásban 

fogjuk jelezni. Ezen tantárgyak a következők: Saktika, Mozgókép- és médiaismeret, Környe-

zetvédelem, Emberismeret. Mindegyik tantárgy egy éves, heti két órás tantervvel készült a 9. 

vagy 10. évfolyamra. 

 

** Minden 11. és 12. osztályos köteles választani két fakultációs tantárgyat, melyet 2-2 órá-

ban tanulnak mindkét évfolyamon. A választható tárgyak: matematika, informatika, földrajz, 

angol nyelv, német nyelv, biológia, történelem, magyar nyelv és irodalom. 

 

A szabadon tervezhető órakeret fennmaradó részeit a következőképpen használtuk fel: 12. 

évfolyamon Dráma tantárgy heti 2 órában, illetve a már korábban megismert módon az osz-

tályfőnöki órák számát emeltük 1-ről 3-ra minden gimnáziumi évfolyamon. 
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9. A kimenő évfolyamok tanterve 
 

9.1. Alsó tagozat tanóráinak óraszáma 

2-4. évfolyam 

 

 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

Angol nyelv   37 37 

Dráma     

Ének-zene 37 55,5 37 55,5 

Gondolkodás és tanu-

lásfejlesztés 

    

Informatika     

Kommunikáció     

Komplex művészet     

Környezetismeret 37 37 37 55,5 

Magyar nyelv és iro-

dalom 

277,5 277,5 277,5 277,5 

Matematika 148 148 148 148 

Mindennapi életünk     

Mozgókép és média-

ismeret 

    

Művészetek     

Német nyelv     

Oktatási alapismeretek     

Osztályfőnöki (be-

szélgetés) 

74 74 74 74 

Rajz és vizuális kultú-

ra 

55.5 37 55,5 37 

Technika 37 37 37 37 

Természetismeret     

Természettudományok 

(kémia, fizika, bioló-

gia, földrajz) 

    

Testnevelés 111 111 111 129,5 

Történelem     

Összesen 777 777 814 851 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 

Nem kötelező óra  1 1 2 0,5 

Heti óraszám 21 21 22 23 
 

A tantervek az egységes, iskolaotthonos, szakaszos (epochális) oktatáshoz készült Kerettan-

terv alapján készültek. 

Kivéve: 

Apáczai Kiadó Kerettanterve 1-4. évfolyam ének-zene, környezetismeret, rajz és vizuális kul-

túra, technika, magyar irodalom 

Mozaik Kiadó Kerettanterve  1-4. évfolyam magyar nyelvtan, matematika 

Oktatási Minisztérium Kerettanterve 1-4. évfolyam testnevelés
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9.2. Felső tagozat tanóráinak óraszáma 

6-8. évfolyam/ 

 

Tantárgy/évfolyam 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv és irodalom   4 4 

Nem szakrendszerű oktatás 
Kommunikáció, Mindennapi 

életünk, Gondolkodás – és 

tanulásfejlesztés 

5,5 5,5 - - 

Történelem és állampolg. 

Ism. 
2 2 2 2 

Idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 
Matematika 4 4 4 4 
Informatika - - 1 1 
Környezetismeret - - - - 
Természetismeret 2 2 - - 
Fizika - - 2 1 
Biológia - - 1 2 
Kémia - - 2 1 
Földrajz - - 1 2 
Ének-zene 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 2 2 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 3 3 3 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Tantervi modulok 
 
Ember és társ.ism., etika 
Mozgókép- és médiaismeret 
Egészségtan 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

 

 
1 
 

 

 

 
1 

Összesen 26,5 25 28 28 
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9.3. Gimnázium tanóráinak óraszáma 

10-12. évfolyam 

 
 

Tantárgy neve 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Irodalom 3 3 3 3 

Nyelvtan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 3 3 

Emberismeret és etika - - 1 - 

Idegen nyelv 6 6 6 6 

Matematika 3 3 4 4 

Informatika 2 1 1 1 

Bevezetés a filozófiába - - - 1 

Fizika 1,5 2 2 - 

Biológia - 1,5 2 2 

Kémia 2 2 - - 

Földünk és környezetünk 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 - - 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 - - 

Testnevelés és sport 5 2,5 2,5 2,5 

Művészetek - - 1 1 

Mozgókép- és médiaismeret - - 1 2 

Társadalomismeret 1 - 1  

Tánc és dráma - 1 -  

Osztályfőnöki  1 1 1 2 

Környezetvédelem - - - 1 

Oktatási alapismeretek  1 1 2 2 
Emberismeret 

1 - - - 
Összesen 

33,5 31 31,5 31,5 
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10. A program érvényessége 
A Színes Iskola ezen pedagógiai programja a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

(Nkt.) és az 51/2112 számú EMMI rendelet alapján készült. A felmenő rendszer miatt az in-

tézmény teljesen a 2017/18-as tanévben fog ez alapján működni, a kimenő tantervek szerint 

tanuló osztályok ebben az évben fognak áttérni a most elfogadott tantervre. A tapasztalatok 

alapján tehát érdemes a dokumentumot addig felülvizsgálni, tehát ez a Pedagógiai Program 

legfeljebb 2017 nyaráig érvényes.  

A program módosításának lehetséges indokai: 

- a törvények, rendeletek változása 

- a program kiterjesztése (pl. szakképzés) 

- a program részleteinek változó tapasztalatainkhoz való igazítása 

A módosítás módja: 

1. a tantestület szándékai szerint, felkért szakértő bírálata alapján, 

2. az alapítvány, mint fenntartó kezdeményezése alapján, 

3. szülők kezdeményezésére (minősített többséggel). 

 

11. A pedagógiai program nyilvánossága 
 

 A Színes Iskola Pedagógiai Programja az itt dolgozó tanárok, az itt tanuló diákok és 

szüleik, illetve minden érdeklődő számára nyilvános és hozzáférhető. A dokumentum megte-

kinthető az alábbi helyeken:  

- nevelői szoba- az iskola könyvtára  

- igazgatói iroda 

- a Színes Iskola honlapján: www.szines-iskola.hu 

http://www.szines-iskola.hu/
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III. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének 

irányelvei 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

az emberi erőforrások miniszterének 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete alapján 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 

1. Általános elvek 
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1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésében 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek szá-

mára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés 

általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermek-

nél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, 

az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi 

feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha 

a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvé-

séhez szükséges. 

 

1.2. Az Irányelv célja 

Az Irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhang-

ba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy 

– az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

– fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

– a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

– a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodák 

nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszköz-

rendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői bizottság szakértői 

véleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel a gyerek szük-

ségletei szerint. 

 

1.3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team-

munkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyerme-

kek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápi-

ák) alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekci-

ós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 

szükségessé. 

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok 

határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen módosít-

ják, illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáfér-

hetővé kell tenni. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakértői véleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

– a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értéke-

lő környezet segíti; 

– a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg; 

– terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei befo-

lyásolják. 
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A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai 

kompetencia, amely kiegészül a társszakmák – pszichológiai, orvosi – terápiás együttműködé-

sével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának, pszichés fejlő-

dési zavarának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, gyógype-

dagógiai tanár, konduktor-tanító, terapeuta, pszichológus, orvos együttműködése szükséges. 

 

1.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai  

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai-

orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból fa-

kadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók 

bevonásával, 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása. 

 

1.5. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők  

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének 

ideje, 

c) korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai időszak fejlődésme-

nete 

d) A gyermek 

– életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

– képességei, kialakult készségei, 

– kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

– családi háttere. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észle-

lés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek 

fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb 

hangsúlyt. 

Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított fogyatékosságok 

mindegyikére tekintettel kell lenni. 

A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti. 

 

1.6. A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek 

számára 

a) A sérülés-specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazá-

sa; 

b) az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 

c) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök 

elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

d) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók diffe-

renciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

e) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelke-

dő teljesítményre is képes; 

f) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni foglal-

koztatásának megvalósulásához; 
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g) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő tájé-

koztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek 

családjával. 

 

1.7. A többségi óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elő-

segíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelése. 

Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési 

igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget. 

Az integrált fejlesztésben résztvevő óvoda: 

a) pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 

figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak le-

küzdéséhez, 

c) a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt segí-

tő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusá-

hoz igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalatok-

kal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti. Közreműködése kiterjed a gyermeket fej-

lesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezé-

sére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda 

együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bi-

zottság javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, ön-

magához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgál-

ják: 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 

sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 

megválasztásában a „sérülésspecifikusság‖ alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttnevelés-

hez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

– szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkal-

maz, 

– a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek 

fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az adott szükség-

lethez igazodó módszereket megválasztja, 

– egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

– alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

– együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés fejlődé-

si zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű gyógype-

dagógus az együttműködés során: 

– segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

– javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, 

az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó 

környezet kialakítására, 
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– segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszer-

zés lehetőségéről, 

– együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvo-

dapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

– segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

– kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

– részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

– részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában. 

Az integrált nevelésben részt vállaló óvodák – a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatáro-

zott feladatellátás szerint 

– vehetik igénybe az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szak-

szolgálati intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kije-

lölt intézmények segítségét. 

 

 

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztésének elvei, 

feladatai óvodai nevelés során 
 

2.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgás-szervrendszer veleszü-

letett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos 

akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés 

és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének 

ideje, formája, mértéke és területe. 

A jelentősen eltérő kóreredet – végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtag-

hiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-

rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó 

kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák – és károsodás miatt a mozgás-

korlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos mozgáskorláto-

zott) gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos akadályozottságból eredő 

hátrányok csökkentése, megszűntetése, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának 

kipróbálása, megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb 

megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult moz-

gás alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítjuk a gyermek állapotához igazodó megfelelő 

mozgás- és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes környezetet, sajátos technikai eszkö-

zöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. Az 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait, valamint a 

mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe építjük be. Az elsajátított mozgásminták rög-

zítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat. 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok figyelem-

bevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

 

– Mozgásfejlesztés 

Óvodáskorban előtérbe kerül az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkci-

ók segítése, a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások 

célirányos fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel. A mozgásfejlesz-

tésben hangsúlyt kap a különböző önellátást, önkiszolgálást, helyváltoztatást segítő-támogató 

eszközök szükség szerinti használatának kialakítása is. 
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– Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése 

A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve valósul 

meg az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedte-

tés. A sérülés függvényében szükség lehet az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl. in-

kontinencia kérdésének megoldásában. 

 

– Játéktevékenység 

A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan testtartá-

sa, a helyzet és helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás terén 

fellépő nehézségek stb. 

Szükség esetén átalakítjuk a játékhoz használt teret, adaptáljuk a játéktevékenység egészét, 

esetleg egyes részeit. Az egyes tevékenységek során fontosnak tartjuk a mozgáskorlátozott 

gyermek aktív szerepét, bekapcsolódását. 

 

– Nyelvi fejlesztés 

A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák. A szó-

kincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja versek, 

mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális kommunikációra, 

légzésproblémák állhatnak fenn, súlyos esetben beszédképtelenség is előfordulhat. Emiatt 

fontos feladat a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és kommunikációs ké-

pesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség lehet sajátos fejlesztési célok kitűzésére, 

esetleg a logopédussal való együttműködésre. 

 

– Éneklés, zenei nevelés 

Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó ér-

zékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet az 

eszközhasználat nehezítettségével. Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így 

azt a mozgáskorlátozott gyermek fejlesztésébe is beépítjük. Pozitív hatása előnyösen befolyá-

solhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent, fejleszti 

a ritmus- és tempóérzékelést. A tevékenységek végzése közben szükséges lehet speciális test-

helyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált eszközök (hangsze-

rek) használata. 

 

– Rajzolás, kézügyesség fejlesztése 

Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fejkontroll hiánya 

stb. okozhat problémát ezen a területen. Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek 

segítését célzó megfelelő testhelyzet megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások 

leépítése, szükséges lehet adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a 

finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése. 

Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses isme-

retszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő tapasztalatokkal 

rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb ismerettel rendelkezhet 

az őt körülvevő világról. Alkalmat adunk a minél sokrétűbb, mozgásos tapasztalatszerzésre, 

fejlesztjük a kognitív funkciókat, különböző észlelési területeket, a figyelmet, emlékezetet, 

téri tájékozódást stb. 

 

A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül 

még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés – is nehezíti a fejlesztés lehetőségét. Fej-

lesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság gyógypeda-

gógiai módszereinek egyénre szabott kombinációival történik. 
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2.2. A látássérült gyermek 

A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 

szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti. Látás-

sérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban legfel-

jebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából intézményünkben lehetnek: 

aliglátók és gyengénlátók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója 

a látásélesség mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpont-

ja, és a látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség. 

A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segítjük 

a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák meg-

tanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 

rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe vesszük a látássérült gyermek fizikai terhel-

hetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

 

a) Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik sze-

rint vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel. 

A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek (pl. fényérzékelők, színe-

ket felismerők) nevelési programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza. Kiemelt 

szerepet kap a játék, ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapin-

tás, szaglás, íz-érzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Moz-

gásnevelésükben kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes 

testtartás megtanítása, majd folyamatos fejlesztése. Hangsúlyos a zenei nevelés, mely egy-

szerre fejleszti a hallást és a mozgást. Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke 

szerinti önállóság kialakítása a cél. A környezetük valósághű megismerése széles körű érzé-

keltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszkö-

zök kiválasztásánál – színek helyett – elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A 

környezet kialakításakor tapintható jelzések alkalmazását, a bútorok állandó rendjét lehetőség 

szerint biztosítjuk. A számélmények kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális 

kifejezések is hatékonyabbá teszik. 

Mindemellett nem hanyagolható el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem. 

Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő 

programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul. A 

fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének elveivel 

[2.2. b) pont]. 

 

b) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján 

tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják 

azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján 

történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor 

kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes test-

tartás megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) 

biztosítása. 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 

jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. 

Területei: 

– Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 



47 

 

– A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

– Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

– A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

– A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében egy-

aránt. 

Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 

– A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást. 

– A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett isme-

reteket. 

 

c) A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás különböző mértékű csök-

kenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a fejlesztés lehető-

ségét. Intézményünkben azokat a gyermekeket fogadjuk, akiknél enyhébb látási sérülésekhez 

enyhébb fogyatékosságok csatlakoznak. A fejlesztés döntően a látássérültek pedagógiája és a 

társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredmé-

nyességet a döntően egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja.  

 

 

2.3. A hallássérült gyermek 

A kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült – nagyothalló – gyermekek hallásvesz-

tesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy ennek következtében a beszédnek 

hallás útján történő megértésére csak részben képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot 

fennmaradása esetén, bizonyos esetekben – erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia. Az 

előzőek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek 

következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége 

megváltozik. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai 

ellátás együttes megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők. 

A kevésbé súlyos- vagy közepes fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban 

cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor kez-

detére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló társa-

ikkal együtt vehetnek részt az óvodai nevelésben. 

A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai és 

audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesz-

tése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés 

időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a hallásálla-

pottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon befolyásoló 

egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális környezet korai és 

optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.). 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 

Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe bevonjuk a hallássé-

rült gyermekeket. 

 

A fejlesztés feladatai: 

a) A nagyothalló gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB közötti, 

középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti hallásveszteséget 

mutatnak ki. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a környezeti hangok 

korlátozott felfogására, differenciálására képesek. 

Beszédfejlődésük késve, általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül), eseten-

ként azonban csak speciális segítséggel indul meg. 
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A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció meg-

indítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a be-

szédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthe-

tőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző mér-

tékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 

A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő környe-

zet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség esetén 

a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata, vala-

mint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe. 

 

b) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 

gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben 

közel ép hallás mérhető. 

Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával törté-

nik. Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók be-

szédfejlődésével. 

Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától, a család aktív együtt-

működésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai habilitá-

ciós és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint azzal párhuzamosan 

–, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátí-

tását. 

Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van. Teljesítményüket döntően 

befolyásolja intellektusuk, esetleges – a pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanu-

lási akadályozottságuk valamint a családi háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a spe-

ciális pedagógiai megsegítés. 

 

c) A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a 

pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét. A velük való 

foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módsze-

reinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

Fejlesztésüket egyéni vagy kiscsoportos formában valósítjuk meg. 

 

 

2.4. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem fogya-

tékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttmű-

ködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, ame-

lyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség 

szerint gondoskodunk a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

 

2.5. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban 

Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folya-

mata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, 

motoros vagy szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típu-

sú diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, 

orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és visel-

kedés zavarok miatt eltérően fejlődik. 
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Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak 

minősít. 

A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédértés 

és -észlelés nehézségében, a kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai 

fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, össze-

függő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a beszédhangok 

tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képes-

ségzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai), a 

verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg. 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképesség-zavarok (disz-

lexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek nehezítik 

a gyermek beilleszkedését. 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, spe-

ciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósul meg a gyermek komplex állapot-

felmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka során az 

ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésbe ágyazott játékos 

módszerekkel tesszük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok kialakulását és a személyi-

ség fejlődését is. 

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a 

vizuo-motoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és 

módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. 

A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fej-

lettségi szint elérését. A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, a gyer-

mek fejlesztése a szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján va-

lósul meg. 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul 

elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az 

eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósul meg. 

 

 

2.6. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a kölcsönös-

séget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó kognitív kész-

ségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az álla-

pot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum zavarral küzdő 

gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban való 

részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a ru-

galmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen 

képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, 

hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérülés-

sel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is 

jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát 

és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett gyermek-

nek joga és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben 

nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megké-

sett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problé-

mák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommuni-
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káció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, 

hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habili-

tációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. 

Ennek eredményeként a nembeszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek (ha mentális 

szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen 

használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A gyermek a szociá-

lis interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel 

használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében 

az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet. 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a 

korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének 

elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő kis-

gyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai 

nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel 

való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a természetes 

élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszi-

chológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni felmé-

réssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben 

megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztése az óvodai környezet meg-

felelő kialakításával és szakember segítségével történik. 

 

 

2.7. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartássza-

bályozás zavarral) küzdő gyermek 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképes-

ség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az átlagnál 

nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan zajokat. Akti-

vációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a tevékenysé-

get meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres 

teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-szociális képességek 

eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési folyamatot kés-

leltetheti. 

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági vélemé-

nyében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekció-

ja és kompenzálása tudományosan 

megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával. A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő 

aktív bevonásával történik. További feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másod-

lagos zavarok, inadaptív viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai elő-

menetelhez szükséges készültséget. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizzük, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét erre 

alapozva határozzuk meg. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét megállapí-

tó, komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben foglaltak 

alapján történik. 
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A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 
 

1. Általános elvek 
1.1. A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásában 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatá-

sának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató 

iskola pedagógiai programjuk, helyi tanterv elkészítésénél figyelembe vesszük: 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési tör-

vény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

– a szülők elvárásait és 

– az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

 

1.2. Az Irányelv célja 
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Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyerme-

keknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a mi-

nél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai prog-

ramjainak tartalmi elemeivé, 

– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

– a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésé-

nek, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

– a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

– a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonat-

kozó javaslatokat. 

 

1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 

iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor vesszük figyelembe. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű mó-

dosulását, 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő 

ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól elté-

rő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekci-

ós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti 

szükségessé. 

 

 

 

1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs 

célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított 

és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalma-

zását teszik szükségessé. 

 

1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekszünk a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulaj-

donságok, funkciók fejlesztése. 
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e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatá-

sa. 

 

1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar típusa, 

súlyossága. 

b) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar kialaku-

lásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, 

továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

a) az intézmény pedagógiai programjában, 

b) a helyi tantervben 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor-tanító, terapeuta kompetenci-

ája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli megse-

gítés, 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitá-

ciós, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban. 

 

 

1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók szá-

mára 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési tör-

vény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az 

általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszol-

gáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű 

tanulók számára, mint például: 

– speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

– speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 

1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíthe-

ti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy 

részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézményünk többet vállal, maga-

sabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, 

önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek ered-

ményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítjuk: 

– A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon akkreditált továbbképzéseken. 

– Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyer-

mek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 
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– Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, re-

habilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazá-

sa. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság‖ alkalmaz-

kodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni 

fejlődési sajátosságokhoz. 

– A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 

egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárá-

sok, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor – 

együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, 

oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javasla-

tokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése 

alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módsze-

reket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt ve-

vő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógype-

dagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor-tanító, terapeuta  

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni igé-

nyeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szüksé-

ges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztá-

sában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazásá-

ra; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javasla-

tot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó peda-

gógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni 

fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához 

mért fejődésének megítélésében; 

i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Mivel az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmény vagyunk, 

ezért igénybe vesszük az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai 

szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az 

utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét 

a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 
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2. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztésé-

nek elvei 
2.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanuló 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett 

vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, 

melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

Pedagógiai szempontból a következő csoportok alakíthatók ki: 

– végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok, 

– petyhüdt bénulást okozó kórformák, 

– a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek, 

– egyéb, maradandó mozgásállapot- és funkcióváltozást, mozgáskorlátozottságot okozó kór-

formák, 

– a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák. 

A mozgás minden gyermek tapasztalatszerzésére, illetve annak lehetőségére hatással van, 

befolyásolja személyiségfejlődését. Mozgáskorlátozott gyermek esetében a mozgásos tanulás 

lehetősége és folyamata módosul. 

Mások a környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint ép mozgású társainak. A 

mozgásszervi károsodás tartóssága, visszafordíthatatlansága is befolyásolja fejlődésmenetét. 

Ez gyakran az átlagostól eltérő pszichés, szociális és fizikai szükségleteket teremt. 

A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok elté-

rést mutat. Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat járnak be. A nevelést-

oktatást befolyásolja, hogy a tapasztalatszerzési lehetőségek általában beszűkültek, a környe-

zethez való alkalmazkodás gátolt. A hely- és helyzetváltoztatás, az önkiszolgálás, a kézfunk-

ció, a manipuláció, a tárgy- és eszközhasználat, a grafomotoros teljesítmény, illetve a verbális 

és nonverbális kommunikáció eltérő mértékű akadályozottsága az iskolai nevelés, oktatás 

egész időtartama alatt megkívánhatja az egyénre szabott módszerek, eljárások, technikák és 

eszközök, valamint a fizikai korlátozottságot csökkentő környezeti adaptációk alkalmazását. 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a megfelelően kialakított, adaptált, aka-

dálymentes környezet biztosítja az információhoz való hozzáférést, a tevékenységekben törté-

nő szabad és aktív részvételt, előmozdítva az esélyegyenlőséget. 

A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényét a károsodás keletkezésének ideje, annak 

formája és elhelyezkedése, akadályozottságának mértéke egyedileg határozzák meg. Az ennek 

megfelelő különleges bánásmódot, a fejlesztés szakszerű feltételeit, formáját biztosítjuk. 

 

 

2.2. A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztése 

2.2.1. A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

2.2.1.1. Alapelvek 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez igazodunk mind a pedagó-

giai tevékenységek, mind a környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása során annak érde-

kében, hogy a tanulók mozgáskorlátozottként is meg tudják állni helyüket a szűkebb és tágabb 

környezetükben. 

A tanulók sérülés-specifikus ellátása csoportmunkában (team munkában) valósul meg – a 

különböző szakemberek, illetve a család együttműködése, a közös célok kitűzése kölcsönös 

megerősítést, szinergista hatást válthat ki, amely nagymértékben támogatja a fejlesztő folya-

matot. 

A nevelés, oktatás, mozgásfejlesztés, az egészségügyi szükségletek ellátása és a gondozás 

(sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat) során szükségesnek tartjuk a folyamatos, 
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tapasztalatszerzésre építő korrekciós szempontú fejlesztést, ezzel a sérülésből adódó hátrá-

nyos következmények csökkenthetők, ellensúlyozhatók. 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott 

tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítjuk a megfelelő mozgás- és 

életteret, amely magában foglalja: 

– a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló számára 

biztosítja az egészséges környezeti feltételeket, 

– a személyre szabott (segéd)eszközök és egyéb, az oktatáshoz szükséges speciális eszközök 

(pl. megfelelő méretű asztal, szék, csúszásgátló, ceruzafogó stb.) meglétét és használatát, 

– a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is hatással 

bíró személyi környezetet (a tanulótársak, azok szülei, az iskola dolgozói részére a befogadást 

segítő ismeretek átadását). 

A sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felkészülést, sajátos módszertani 

tudást kíván a pedagógusoktól és a pedagógiai munkát segítő személyzettől, amely biztosít-

hatja a komplex, minden sérült funkciót korrigáló-kompenzáló hatásokat, és lehetővé teszi a 

tanulók eredményes fejlődését. 

 

2.2.1.2. Célok 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának kiemelt célja az esélyegyenlőség fel-

tételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai 

tanulmányaik során felkészültté váljanak az ismeretszerzésre és tanulásra, az önálló döntésho-

zatalra, képessé váljanak az önrendelkező életvitelre. 

Ismerjék meg a mozgáskorlátozottságukból eredő egészségi teendőket és az egészségügyi 

ellátás lehetőségeit, a sajátos helyzetükből adódó jogaikat, alakuljon ki bennük az önrendelke-

ző életforma képessége, amely elősegíti jövendő felnőtt életüket, társadalmi beilleszkedésü-

ket. 

A mozgásállapot által meghatározott adottságok, korlátok figyelembevételével olyan belső 

motiváció teremtődjön meg, amely által a mozgáskorlátozott tanuló aktívan kapcsolódhat be a 

fejlesztő folyamatba; alakuljon ki a fejlődés igénye önmagával szemben, az igény a sikeres 

továbbtanuláshoz, munkába álláshoz. 

Fejlődjön ki a megfelelő életminőség megalapozása érdekében a megszerzett tudás és képes-

ségek birtokában a testi, lelki, pszichikai jól-lét és annak kialakítására irányuló igényesség. 

 

2.2.1.3. Kiemelt feladatok 

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe vesszük, hogy a mozgáskorlátozott 

tanulók többsége meg tud felelni a Nat-ban, illetve a kerettantervben megfogalmazott elvárá-

soknak. 

Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása, csökkentése az 

ismeretelsajátítás során, értékelés alóli mentesítés, stb.) csak abban az esetben tartjuk indo-

koltnak, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani, technikai 

segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el. A sérülés-specifikus pedagógiai 

fejlesztő folyamat során – pedagógiai tartalmak kitűzésekor, rehabilitációs célok, időbeli elté-

rések megfogalmazásakor – differenciálás és fokozatosság szükséges. Az individuális megse-

gítés olyan mértékű, amennyi az eredményes egyéni fejlődéshez elengedhetetlen. A módszer-

tani, technikai támogatás tervezéséhez, kivitelezéséhez a pedagógus segítséget kérhet a 

gyógypedagógustól, konduktív nevelés esetén a konduktortól, a pedagógiai szak- és szakmai 

szolgáltatók szakembereitől. 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi káro-

sodás következtében a kommunikáció és a kognitív funkciók (figyelem, érzékelés-észlelés, 

emlékezet, gondolkodás) területén kialakult zavarai, illetve a mozgásteljesítményt igénylő 

feladatok kivitelezésének problémái jelentik, különös tekintettel a manipulációra. Ezek mind-
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egyike befolyásolhatja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, vagyis az iskolai teljesítmények 

alakulását. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

– A mozgásszervi diagnózistól és mozgásállapottól, az aktuális fejlettségi szinttől, valamint a 

személyiségtől függő speciális fejlesztési technikák, módszerek, eszközök alkalmazása, a 

megismerő tevékenységekhez szükséges kompetenciák (ismeretek, képességek, attitűdök) 

kialakítása és fejlesztése, az elérhető legmagasabb szintű önállóság kialakítása, az önálló élet-

re nevelés. 

– Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, mint komplex 

rehabilitációs hatásrendszer, amely ötvözi a sérült tartási és mozgási funkciók helyreállítását 

célzó, a gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e 

feladatokat integrálja a tanítás-tanulás folyamatába. 

A mozgásnevelés célját és feladatait elsődlegesen nem az életkor, hanem a tanuló mozgás-

szervi diagnózisa – annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot sú-

lyossága és klinikai tünetei, akadályozottságának mértéke és formája határozzák meg. 

– Úgy véljük, hogy korszerű ismeretek átadásával, illetve a reális önismeret kialakításával a 

továbbtanulásra történő felkészítés nyújthat biztos alapot a későbbi önálló életvezetéshez. 

– A mozgáskorlátozottság gyakori velejárója a beszélt és írott nyelv zavara, így a nevelés-

oktatás során kiemelt feladat a beszéd- és kommunikációfejlesztés, súlyos esetben a beszéd- 

és logopédiai terápia, esetleg a technikai eszközökkel támogatott írásbeli kommunikáció ki-

alakítása. 

– A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítése során a kiindulás alapja fizikai 

adottsága, értelmi képessége, kommunikációjának formája, szintje és érzelmi állapota. Ennek 

megfelelően történik a tananyag, a követelmények, a számonkérés, értékelés egyéni fejlettségi 

szinthez történő igazítása, adaptálása, a fokozatosságot e téren is figyelembe véve (első lépés-

ben a tevékenységek kivitelezését, a részvételt biztosító /technikai jellegű, módszertani/ segít-

ségnyújtás formáját keressük meg, s az egyes tevékenységek, illetve az értékelés alóli mente-

sítés csak nagyon indokolt esetben történik). 

– A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai segédeszközök 

igénybevétele segíti a mozgásbiztonságot, a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, az 

író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó tevékenysé-

geket, a szűkebb és tágabb környezetbe történő beilleszkedéshez szükséges alapok megterem-

tését, a személyi függetlenség elérését. 

– A mozgáskorlátozottság együtt járhat egyfajta fizikai függés kialakulásával, amely megnö-

velheti a deviáns csoportokhoz való sodródás kockázatát, fokozhatja az áldozattá válás esé-

lyét, így a nevelés-oktatás során a prevenciós munka, illetve a már kialakult helyzetek kezelé-

se kiemelt feladatot jelent. A tanulóknak meg kell tanulniuk egyrészt a kísértésre nemet mon-

dani, másrészt olyan hasznos tevékenységeket kell elsajátítaniuk, amelyekkel értelmesen tölt-

hetik ki szabadidejüket. 

– A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatokat jelent a bármely területen tehetsé-

gesnek bizonyuló mozgáskorlátozott tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támo-

gathatja a pályaorientáció folyamatát is. 

 

2.2.2. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének szakaszolása megegyezik a Nat képzési 

szakaszaival. 

A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége, fejlődésének sajátos útja, tapasztalatszerzé-

sének eltérő volta, hiányosságai indokolhatják, hogy az első évfolyam teljesítésére, a biztos 

olvasás-írás elsajátítására a pedagógiai program helyi tanterve egy tanévnél hosszabb időt (két 
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tanév) biztosítson, de szükség esetén a további pedagógiai szakaszok is szerveződhetnek 

hosszabb idősávban. 

 

2.2.3. A többségi iskolában történő együttnevelés 

– A mozgáskorlátozott tanulók együttnevelése során felkészülünk a tanuló fogadására: kiala-

kítja a megfelelő fizikai környezetet (akadálymentesítés), beszerezi azokat a segédeszközöket 

(gyógyászati és oktatási), amelyek a különböző tevékenységekben való részvételt segítik, fel-

készíti a befogadó személyi környezetet (diákok, iskolai dolgozók, szülők), előkészül a szak-

értői javaslatban megfogalmazott sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat megvalósí-

tására. 

– Az együttnevelés teljes folyamatát gyógypedagógus, konduktív nevelés esetén konduktor 

kíséri, segíti. A pedagógus és gyógypedagógus/konduktor szakmai együttműködésével, az 

intézményi együttműködésekkel (egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, peda-

gógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai szolgáltatók) és a társszakmák bevonásával bizto-

sítjuk a megfelelő ellátást. Egyéni előrehaladású képzés során megvalósítjuk az egészségügyi 

és pedagógiai célú habilitációt, rehabilitációt, amely a tanórai gyakorlattal kölcsönösen egy-

másra épülve biztosítja az egyéni igényekhez igazodó feltételeket (adaptált tananyag, szá-

monkérés, értékelés stb.) és a fejlődést. 

– A mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban megfo-

galmazódnak a speciális elvárások és tennivalók (módszerek, eszközök, segédeszközök, se-

gédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.) az 

egyéni differenciálás során. 

– Az alkalmazkodás, az adaptálás, a differenciálás során – igazodva az egyes gyermek fejlett-

ségi szintjéhez, illetve a támogatás szükséges mértékéhez – módosulhat a tananyag elsajátítá-

sának tempója, módja, a számonkérés, a házi feladat formája, végső esetben a tananyag meny-

nyisége. 

– Mozgáskorlátozott tanuló esetében gyakoriak az egészségügyi beavatkozások (műtétek), a 

hosszú kezelések – ezekben az esetekben az egyénre szabott felzárkóztatást minden esetben 

megszervezzük, valamennyi pedagógus közreműködésével. 

– Különösen jelentős az osztályfőnök és a segítő szakember szerepe az osztályban tanító pe-

dagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

– Az együttnevelés eredményes megvalósulását szolgálja az Irányelv 1.5. pontjában leírtak 

érvényesítése. 

 

2.2.4. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott fejlesztési te-

rületek és nevelési célok megvalósítása általában lehetséges. A helyi tantervben az egyes tan-

tárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a 

tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a mozgásállapot, a 

kognitív funkciók vagy a kommunikáció zavara, a szocializáció problémái akadályozzák a 

tanulási folyamatot, akkor minden esetben megvizsgáljuk, hogy a megfelelő differenciálás, 

adaptálás (támogatás technikai eszközzel, a tanuló számára előnyös ismeretelsajátítási mód-

szer preferálása stb.) hogyan tudja segíteni a tanulót a követelmények teljesítése során. 

 

2.2.4.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

A Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területeket – nevelési célokat és azok teljesítését a tanu-

lók életkori sajátosságai és a mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egymással kölcsön-

hatásban befolyásolhatják. 

Az Erkölcsi nevelés, a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, az Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés, illetve a Fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési területek – nevelési célok 

megvalósítása megegyezik a Nat-ban foglaltakkal. 
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önismeret hozzájárul a társas kapcsolatok kialakulásához, amely alapját képezi a 

társadalomban való boldogulásnak. A tapasztalatszerzés módosult folyamatai, a kommuniká-

ció esetleges nehezítettsége, a társas kapcsolatok alakulásának sajátos módja miatt szükséges-

nek tarjuk a terület kiemelt, tudatos fejlesztését, a megvalósítható célok kitűzését, a reális ér-

tékelést, a pozitív megerősítést. 

A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a lehetőségek 

szerinti önállóságra nevelés. 

A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép, ha önmagukhoz képest fejlődnek, érnek el 

sikereket. 

 

A családi életre nevelés 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb fokú önállóság elérése. En-

nek érdekében megkeressük, kidolgozzuk és működtetjük azokat az eljárásokat, módszereket, 

tevékenységeket, illetve azokat az eszközöket, amelyek a mozgáskorlátozott tanuló életének 

minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik, gyakoroltatják. Kiemelt jelentőséggel 

bír a mozgáskorlátozottak számára a középfokú és a felsőfokú oktatásban javasolt képzések, a 

munkaerő-piacon a teljes értékű munkavállalóként ellátható munkakörök megismertetése, az 

ezek iránt való érdeklődés felkeltése. 

A lelki egyensúly fenntartásának elengedhetetlen eszköze a bizonytalanság, valamint a konf-

liktusok kezelésének képessége, amelynek kialakítása a nevelő-oktató munka fontos feladata. 

A családi szerepek sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családok esetében is gyakran 

megváltoznak, emiatt a szerepek tudatosítása, a megfelelő önismeret és reális énkép kialakítá-

sával a családi élet jövőképének kialakítására a mozgáskorlátozott tanulók esetében is törek-

szünk. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A mozgáskorlátozott tanulóknak gondot okozhat a kommunikáció, a szóbeli információk fel-

dolgozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az információszerzésben és 

adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a média használata. Az információs társadalom 

fejlődése azt is lehetővé teszi, hogy a mozgáskorlátozott tanuló nem az alkalmatlanságát, a 

képességei hiányát érzi, hanem olyan eszközöket használhat, amelyek alkalmazásával ered-

ményes és sikeres lehet, életminősége javulhat. 

Ezért lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók ne csak az Informatika műveltségi területen 

belül használják a számítógépet, hanem szükség esetén a tanítási órákon és otthonukban is. A 

számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a mozgásállapota miatt 

kézírásra képtelen, valamint a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára, sok-

szor a kapcsolatépítés- és tartás egyetlen csatornája. 

A médiatudatosságra nevelés mozgáskorlátozott tanulók esetében a tapasztalatszerzés hiá-

nyosságai miatt hangsúlyosabb az átlagosnál: kiemelten kezeljük a valódi értékek bemutatá-

sát, a veszélyforrásokra való tudatos figyelemfelhívást. 

 

A tanulás tanítása 

A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet fordítunk a tanulás összetevőinek tanításá-

ra, az egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának, csatornájának) megválasztására, ezzel 

elősegítve az önálló tanulás képességének kialakulását. Az előzetes tapasztalatszerzésre a 

mozgáskorlátozottság miatt nem mindig kerül sor, ezért a tanuló előzetes tudása is hiányos 

lehet. Esetenként a mozgásos tapasztalatszerzés is akadályozott. Nem hagyjuk figyelmen kí-

vül, hogy gyakran a részképességek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás folyama-

tát. 
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Úgy véljük, hogy a tapasztalati alapozás lehetőségeinek megteremtésével, életszerű tartalom-

mal a kíváncsiság, érdeklődés és megoldási késztetés felkeltésével és megtartásával stabil 

motiváció érhető el az egyéni tanulási formák kialakulásához. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és lelki egészségre nevelés során törekszünk arra, hogy a tanulók minél inkább megis-

merjék mozgáskorlátozottságuk okát és annak következményeit, az állapottal járó napi teen-

dőket elsajátítsák és alkalmazzák az azzal kapcsolatos higiénés szabályokat. A kellő mértékű 

önállóság akkor valósítható meg, ha ismerik a számukra javasolt és nem javasolt mozgásokat, 

azoknak az eszközöknek a használatát, amelyek a hely- és helyzetváltoztatást lehetővé teszik 

számukra, tisztában vannak ezeknek az eszközöknek a karbantartásához szükséges napi teen-

dőkkel. Azon dolgozunk, hogy a tanulókban kialakuljon, hogyan viszonyuljanak mozgásálla-

potukhoz, ismerjék meg saját értékeiket, hogy életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket 

tudjanak hozni, képessé váljanak a környezet és munkaerő-piac elvárásainak megfelelő maga-

tartásformákra, értékrend kialakítására, amelyek a társadalmi beilleszkedés alapját biztosíthat-

ják. Törekszünk rá, hogy mozgáskorlátozottságuk ellenére kialakuljon a fizikai aktivitásra, a 

szabadidő aktív eltöltésére kész, az egészséges életmód kialakulásához szükséges magatartás 

és szokásrendszer, a sportolás iránti szükséglet, az egészséges életvitel igénye. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A másokkal való együttműködés a mindennapi élet megszervezéséhez nélkülözhetetlen, a 

társadalmi integráció kölcsönös alkalmazkodást, a mozgáskorlátozott tanulótól is aktív rész-

vételt kíván. 

 

Pályaorientáció 

Mozgáskorlátozott tanulók esetében a sikeres pályaorientáció nagyban függ a mozgásos és 

pszichés tevékenységek működésétől, ezért a reális pályakép kialakítása átgondoltabb előké-

szítő munkát kíván. A pályairányultsághoz nélkülözhetetlen képességek kialakításakor szük-

ség esetén sajátos elő- és felkészítést tartunk, azon képességek kialakítására, amelyek a saját 

adottságok felméréséhez és elfogadásához vezetnek, valamint azok egyeztetéséhez az elkép-

zelésekkel és lehetőségekkel. A pályaalkalmasság vizsgálatakor indokolt lehet speciális 

szempontok figyelembevétele is. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tapasztalatszerzés hiánya, a nevelés során gyakran kialakuló másoktól függő életforma in-

dokolttá teszi a terület hangsúlyozott fejlesztését. A gazdasági és pénzügyi ismeretek, a pénz 

világában való magabiztosság, az idegen nyelvi kommunikációs készség hozzásegítheti a 

mozgáskorlátozott tanulókat is az önállóbb életvitelhez. 

 

2.2.4.2. Kompetenciafejlesztés 

Valamennyi kulcskompetencia fejlesztése beépül a mozgáskorlátozott tanulók sérülés-

specifikus pedagógiai fejlesztő folyamatába. Mozgáskorlátozottság esetén – a cselekvéses 

tapasztalatszerzés hiányosságai, illetve a szociális kapcsolatok sajátos alakulása miatt – az 

egyes kompetenciaterületek által meghatározott képességek fejlődése, ismeretek elsajátítása, 

attitűdök alakulása során gyakran eltérő fejlődés tapasztalható. A kompetenciafejlesztés fo-

lyamatában a tevékenységek kivitelezését, illetve a különböző helyzetekben való részvételt 

biztosító eljárások, technikák alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy a mozgáskorlá-

tozott tanulók is képesek legyenek a hatékony alkalmazkodásra, a környezet befolyásolására. 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében, a gyors, cselekvőképes alkalmazkodás, illetve az élet-

hosszig tartó tanulásra való felkészülés érdekében hangsúlyos a digitális kompetencia, az ide-
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gen nyelvi kommunikáció, a hatékony önálló tanulás, a kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia fejlesztése. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció teszi lehetővé a társas kapcsolatok kialakítását, a gondolatok 

közlését, az információ megszerzését és közvetítését – ezek mindegyike hatással van a moz-

gáskorlátozott tanulók önálló életvitelének kialakítására, illetve szűkebb és tágabb környeze-

tükbe történő beilleszkedésére. 

Amennyiben – a sérülés következtében – akadályozott a szóbeli, vagy az írásbeli kommuniká-

ció, a képességeket speciális módszerekkel fejlesztjük (mozgás-, egyensúly-, ritmus-, 

grafomotoros képességek, térbeli tájékozódás, testséma, érzékelés, észlelés, figyelem, emlé-

kezet, nyelv- és beszéd stb.), mindig igazodva az értelmi és mozgásállapothoz, illetve az élet-

korhoz. 

A szóbeli kommunikáció érintettsége esetén szükséges lehet a logopédiai kezelés, beszédterá-

pia eljárásainak alkalmazása. Az írásbeli kommunikáció akadályozottsága a technikai eszkö-

zök (pl. számítógép) használatával kompenzálható. A kifejező beszéd fontos alkotóeleme a 

mimika, a beszédet kísérő kéz- és testmozgások, melyek kivitelezésének akadályozottsága 

esetén a tanulók mozgásfejlesztésébe is integráljuk mindezek fejlesztését. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A terület kiemelt fejlesztése támogatja a sikeres munkaerő-piaci integrációt és a társadalmi 

beilleszkedést. Minden esetben a sérülésnek leginkább megfelelő tanulási módszert alkalmaz-

zuk. Differenciálásra, a tananyag és a taneszközök adaptálására leginkább az idegen nyelvi 

olvasás és írás bevezetése előtti oktatási időszakban van szükség. A testbeszédet és a mimikát 

csak részben lehet bevonni a nyelvtanulásba, ugyanakkor többször kerülhet sor egyéb nonver-

bális eszközök használatára. A mozgásos játékokban, feladatokban esetenként differenciálásra 

vagy adaptálásra van szükség. Az eljátszással, utánzással, hangeffektusokkal, manipulációval 

járó tevékenységekben és az azokkal kapcsolatos elvárásokban is az érintett gyermek képes-

ségeihez alkalmazkodunk. 

 

Matematikai kompetencia 

A problémamegoldó-képesség, az összefüggések felismerése és gyakorlati alkalmazása hoz-

zájárul az önálló életvitel, az önrendelkező életforma kialakulásához, így a terület kiemelt 

fejlesztése indokolt. Az ismeretelsajátítás, képességfejlesztés során szükség szerint alkalmaz-

zuk az adaptált, speciális eszközöket (megfelelő méretű, megfogható eszközök). Ha a kéz-

funkciók sérültek, a tanulóval, a szülővel, a segítő szakemberrel közösen, egyénre szabottan 

fejlesztjük ki azokat az eszközöket, amelyekkel a gyermekek dolgozni tudnak. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A kompetenciaterület a sikeres társadalmi integráció, illetve az önálló életvitel fontos részét 

képezi, így szükséges az egyéni képességstruktúrához igazodó fejlesztés, a hiányosságok pót-

lása, a nem megfelelően működő területek fejlesztése, kompenzálása, kiemelt figyelmet for-

dítva a tapasztalatszerzésre, a különféle tevékenységekben való tevékeny közreműködésre. 

Ugyanakkor a mozgáskorlátozott – és gyakran a kommunikációban is akadályozott – tanulók 

saját személyükkel, életvitelükkel kapcsolatos technikai kompetenciája fejlettebb is lehet, 

mint kortársaiké, mivel számukra ez a jobb minőségű élet feltétele. 

 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia megfelelő szintje biztosíthatja szinte valamennyi élethelyzetben a 

mozgáskorlátozott tanulók részvételét. A nevelés-oktatás során az információs-

kommunikációs technológiák használatának olyan szintű és minőségű elsajátítása a cél, amely 
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alkalmassá teszi őket az önálló ismeretszerzésre, az információk kritikus szűrésére, azok fel-

dolgozására és kreatív használatára. Mozgáskorlátozottság esetén szükség szerint speciális, 

illetve adaptált eszközök használatát támogatjuk (speciális egér, klaviatúra, szoftverek stb.).  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A kompetenciaterületen megjelölt ismeretek, képességek, attitűdök kiegészülnek a mozgás-

korlátozott tanulók testi funkcióiban, struktúráiban bekövetkezett károsodásokról megszerzett 

ismeretekkel, illetve az azok következtében szükséges kötelező tevékenységformák megisme-

résével (állandó orvosi kontroll szükségessége, mozgásállapot szinten tartása, segédeszközök 

használata, karbantartása stb.), amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakulásához. 

A társadalomban való aktív részvétel megkívánja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét 

biztosító jogokról, az érdekvédelmi szervezetek működéséről, szerepéről elsajátított ismerete-

ket, valamint a kölcsönös alkalmazkodás képességének kialakulását. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A reális önismeret kialakítása, a megfontolt és minden körülményt figyelembe vevő pályaori-

entáció hozzájárulhat a megvalósítható pályakép, az önálló életvitel, az alkotó életforma ki-

alakításához. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A művészi kifejezés és a kulturális életben való aktív részvétel a mozgáskorlátozott tanulók 

számára is adott, egyben a tehetség kifejeződésének lehetőségét biztosítja a művészet bármely 

területén. Emiatt mindenképpen szükségesnek tartjuk megtalálni a tevékenységet és részvételt 

biztosító – sokszor adaptált – eszközt, helyzetet. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulási technikák ismerete, az önálló ismeretszerzés képessége hozzájárulhat a sikeres to-

vábbtanuláshoz, ami megalapozhatja a későbbi munkába állást, az önálló életvitel kialakítását. 

A hatékony és önálló tanulási képesség kialakítása, a sajátos tanulási stratégiák megismerése 

mozgáskorlátozottság esetében kiemelten fontos, mivel lehetővé teszi, hogy a tanuló az okta-

táshoz és képzéshez kapcsolódó saját készségeit, képességeit, attitűdjét jobban megismerje, 

ezzel is elősegítve a számára elérhető képzési lehetőségek megtalálását. A megfelelő motivá-

ció kialakítása, a pozitív megerősítés, a kudarctűrő képesség fejlesztése hozzásegíti a mozgás-

korlátozott tanulókat is az önálló tanulási képesség kialakításához. 

 

2.2.5. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és 

oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak 

évfolyamonkénti követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesz-

tésének feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetőleg aján-

lott időkeretet. Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben szabadon hagyott idő-

keret és módszertani szabadság biztosítja. 

Az iskola számára kötelező valamely kerettanterv kiválasztása, amelyet a helyi tantervében 

megnevez. 

A helyi tanterv leírja azt a megközelítőleg 10%-nyi szabadon választható tananyagtartalmat, 

amit kerettanterv nem fed le. 

A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban és a választott kerettantervben foglaltak az irányadók, 

de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, fejlesztési feladatok, kompetenciaterü-

letek fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama mindenkor a tanulók fejlődésének 

függvénye. A Nat-ban és a választott kerettantervben meghatározott közműveltségi tartalmak 
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elsajátíttatása, valamint az értékelés során a mozgáskorlátozott tanulók állapotához, fejlettségi 

szintjéhez igazodunk a segítségnyújtás, differenciálás mennyiségének megválasztásában is: 

– a tanulók jelentős része képes elsajátítani a Nat-ban és a választott kerettantervben meghatá-

rozott tartalmakat, ebben az esetben a megfelelő tanulási környezet megteremtése biztosíthatja 

a nevelési-oktatási folyamatokban való részvételt; 

– amennyiben a mozgáskorlátozottság akadályozza az ismeretelsajátítást, az egyéni szükség-

leteknek megfelelő technikai jellegű segítségnyújtás (pl. számítógép, speciális eszköz stb.), 

adaptációra (pl. hosszabb idő biztosítása) valósul meg; 

– nagyon indokolt esetben megvalósul egyes tartalmak elhagyása, vagy – a szakértői bizottság 

javaslata alapján – az érdemjeggyel történő értékelés alóli mentesítés – a tanuló fejlődését 

ebben az esetben szövegesen értékeljük. 

A különböző képességek fejlesztése – függetlenül attól, hogy melyik műveltségi területen 

belül folyik a fejlesztés – komplex egységet képez, és integrálódik a mozgásfejlesztés, illetve 

az egész pedagógiai fejlesztési folyamatba. 

A mozgáskorlátozottság megjelenési formája változatos, sokszínű, így a sérülés-specifikus 

pedagógiai fejlesztő folyamat is számtalan lehetőséget foglal magába – az egyes műveltségi 

területekre, – azokat a választott kerettantervben feldolgozó tantárgyakra – vonatkozó ajánlá-

sok elsősorban azokban az esetekben nyújthatnak segítséget, amelyek során speciális eszköz, 

módszer, eljárás alkalmazása szükséges a sikeres fejlesztéshez, amelyek megválasztásához 

gyógypedagógus segítségét vesszük igénybe. 

 

Műveltségi területek 

Magyar nyelv és irodalom 

Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek 

megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök (megfelelő méretű íróesz-

köz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és módszert biztosítva 

az azokat megalapozó készségek, képességek fejlesztéséhez. Az írás tanítása előtt felmérjük a 

ceruzafogás lehetőségét, kiválasztjuk a megfelelő eszközt, az írástanulás folyamatában célzott 

manipulációfejlesztést alkalmazunk, valamint a kéz és az ujjak mozgékonyságának, ügyessé-

gének, az ujjak tapintási érzékenységének javítását, illetve a két kéz, valamint a szem- és 

kézmozgások összerendezését tűzzük ki célul. Egyes tanulóknál a számítógéppel, vagy más 

technikai eszközzel támogatott írás (gépi írás) elsajátítása teremt lehetőséget az írásbeli kom-

munikációra, akár már az írástanulás kezdetétől. 

A részképességek és a beszéd és kommunikációs zavarok az olvasás és íráselsajátítás során 

külön fejlesztési feladatok elvégzését tehetik szükségessé, gyakran integrálva azt a mozgásfej-

lesztésbe, pl. bátorító beszédlégkör kialakítása nehezen érthető beszéd esetén is, a mimikai, 

illetve a beszédet kísérő és annak megértését segítő mozgások gyakorlása. A beszéd megérté-

sének problémája esetén a vizuális információhordozók tudatosabb használata, beszédterápia, 

logopédiai fejlesztés során a logopédussal való együttműködés is segítséget nyújt. 

 

Idegen nyelvek 

A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének fontos 

eszköze, ezért minden esetben egyénre szabottan megfogalmazzuk a megszerzett nyelvtudás 

gyakorlati felhasználhatóságát. 

Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő gyermekek esetében az auditív tanulási módszerek 

eredményesebbek. A beszéd- és kommunikációs zavarok, beleértve a nonverbális kommuni-

káció zavarait is, gátolhatják a mozgáskorlátozott tanuló aktív részvételét az idegen nyelvi 

szóbeli kommunikációban – ebben az esetben az érintett funkciók kiemelt fejlesztése, esetleg 

az írásbeli kommunikáció előtérbe helyezése jelenthet megoldást. 

 

Matematika 
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Kiemelt szerepe van a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésnek, a megfigyelőképes-

ség, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás fejlesztésének. 

A különböző részképesség-problémák, a téri tájékozódás zavara, a manipuláció akadályozott-

sága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető, hosszabb 

megalapozó szakaszt, a sérültségnek megfelelő, egyénre adaptált eszközök használatával, 

mert ezek át tudják segíteni a tanulót a technikai nehézségeken. 

A műveltségi terület tartalmainak elsajátíttatása során a kis lépésekre bontás elve, illetve az 

absztrakciós út tudatos megsegítése támogatja a megértést, a tanulási folyamatot. A mozgás-

korlátozott tanuló saját testén kialakuló mennyiségfogalma sokszor kialakulatlan, így a ta-

pasztalatszerzés ezen a területen is kiemelt jelentőségű. 

A geometriai anyag gyakorlati részének tanítása a mozgásállapottól függően egyéni elbírálás 

alapján történik, esetenként egyes tananyagrészek módosítása, csökkentése, adaptálása válhat 

szükségessé (pl. számítógép, számológép használata), indokolt esetben – a szakértői bizottság 

javaslatával alátámasztva – érvényesítjük az egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentést. 

A matematika tanítás általános fejlesztési követelménye a mindennapi életre való felkészítés, 

vagyis a lényegkiemelés és a várható eredmény megbecsülése képességeinek fejlesztése, a 

pénz értékének megismerése, az oksági viszonyok felismerése, ismert történések alapján a 

hasonló folyamatok eredményének jóslása, tervek és programok tervezése és lebonyolítása 

stb. 

 

Ember és társadalom 

Szükséges a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlása. 

Mintaadást nyújthat az alkotó, értelmes életcélok kitűzéséhez a fogyatékkal élő történelmi 

személyek tevékenységének bemutatása. Sajátos tartalmat jelenthet a fogyatékosok társadalmi 

megítélése a történelem során, a társadalmi, politikai helyzet, a kulturális színvonal és a fo-

gyatékosok helyzete, megítélése közötti összefüggés, a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jog-

szabályok és érdekvédelmi szerveződések, fogyatékosokkal foglalkozó intézmények ismerete. 

A múzeumlátogatások, helytörténeti kirándulások szervezésével az általános célokon túl (a 

múlt valósághű megismerése) tapasztalatokhoz, élményekhez juthatnak a tanulók a kulturális 

és társadalmi integráció, az együttműködés területén is. 

 

Ember és természet. Földünk és környezetünk 

Az embertani, egészségügyi ismeretek kiegészülnek a tanuló diagnózisának ismeretével, az 

ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelésével, az egészség-betegség-

sérült állapot közötti különbségtétel ismeretével. 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanu-

lási környezet megfelelő alakítása teremti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

Művészetek 

A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos eszköze 

a zene, a mozgás, a dramatikus interakció és az alkotás. 

A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót 

az alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen. 

 

Informatika 

Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. 

speciális egér, billentyűzetrács, könyök- és csuklótámasz stb.) alkalmazása, gyakran több idő 

szükséges a számítógép kezelésével kapcsolatos manuális tevékenységek megtanítására és 

begyakorlására. Esetenként a számítógép kisegítő lehetőségeivel lesz képes a tanuló az önálló 

használatra (beragadó billentyűk, billentyűszűrés, hangjelzések, egér speciális beállításai, bil-

lentyűkombinációk stb.). 
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Az információs-kommunikációs technológiák megismertetése, azoknak a tanulóhoz igazított 

egyéni használata segítségével, a logikus gondolkodás tudatos fejlesztésével lehetővé válhat 

az információszerzés, az önálló tanulás, a tanulók életminőségének a javítása. 

Mozgáskorlátozott tanulók számára az informatika tanítása korábbi időszakban elkezdődhet, 

különösen indokolt ez abban az esetben, ha a mozgásos akadályozottság miatt a kézírás kivi-

telezése nehézkes, és indokolt a számítógéppel támogatott írásbeli kommunikáció elsajátítta-

tása. 

A magabiztos és pontos számítógép-használat, a számítógép adta lehetőségek kreatív haszná-

lata a pályaorientációt is befolyásolhatja, a munkába állás feltételét nyújthatja (akár távmunka 

keretében is), így a dokumentumkészítés, információszerzés témakörök gyakorlati részének 

elsajátíttatására megfelelő időt biztosítjuk. 

 

Életvitel és gyakorlat 

A műveltségi területen belül olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatának 

megtanítását, amelyeket a tanuló hasznosítani tud szabadideje eltöltése, pályaválasztása, önál-

ló felnőtt élete, illetve a szűkebb és tágabb környezetébe való beilleszkedés során. 

Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg az eszközök, illetve a praktikus tevékeny-

ségformák kiválasztását. Az önállóság kialakítását célzó eszközök (sokszor gyógyászati se-

gédeszközök) használatának elsajátítása során a tanulóknak minden esetben meg kell tanulni-

uk az eszközök használatán túl azok karbantartását, illetve a velük kapcsolatos higiénés és 

balesetvédelmi szabályokat. 

 

Testnevelés 

A műveltségi terület alapelvei és céljai, fejlesztési feladatai a mozgáskorlátozott tanuló egyedi 

mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- és egészségi állapotától, aktuális 

fejlettségi szintjétől függően, a pedagógiai és egészségügyi habilitációval, rehabilitációval 

összhangban valósul meg. A mozgásszervi és a pedagógiai rehabilitáció, valamint a testneve-

lés és sport fejlesztő mozgásprogramjai speciális eljárásainak együttese eredményezi a moz-

gáskorlátozott tanulók sajátos testkulturális nevelését, a testnevelés és sport műveltségterület 

tartalmát, 

tantárgyi anyagát, szervezési formáit. 

A testnevelés és sport műveltségi terület keretében szervezett testnevelés tantárgyi órán a ta-

nuló a szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval foglalkozó team (orvos, 

gyógypedagógus, pedagógus) véleménye alapján vesz részt. A testnevelési órán való részvétel 

lehet teljes, részleges, a felmentés lehet teljes és átmeneti. Mozgáskorlátozottság esetében a 

testnevelés tantárgyi óra helyett/mellett biztosítjuk a mozgásnevelési foglalkozásokat.  

A műveltségi terület fejlesztési feladatainak való megfelelés érdekében az egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció keretében a mozgásnevelés konduktor vezetésével 

történik. 

 

 

Fejlesztési feladatok életkortól, sérüléstől és állapottól függően: 

a) Komplex vizsgálat és diagnosztika alapján a károsodott tartási és mozgási funkciók helyre-

állítása, korrekciója, kompenzációja. Új tartási és mozgási funkciók kialakítása és interiorizá-

lása; 

b) A mozgás-szervrendszer optimális működőképességének elősegítése; állapotromlás, má-

sodlagos károsodások, következmények megelőzése; 

c) A motoros készségek és képességek fejlesztése, játék és versenyzés, a fizikai kondíció nö-

velése és az egészséges életre nevelés, a mozgásigény növelésével és mozgásszükséglet kielé-

gítésével, rendszeres fizikai aktivitásra nevelés sérülés-specifikus és egyedi adaptációval; 
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d) Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül, mozgásállapotnak 

és képességeknek megfelelő sportágválasztás és sajátos felkészítés; 

e) Mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros feltételeinek és eszköz-

használatának, a kommunikációs képességek motoros feltételeinek kialakítása, javítása; 

f) A reális mozgásos én-tudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és felkészítés. 

 

A megvalósítás összetevői és tartalmai: 

a) Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alkalmazása, azok használata, szükség szerinti 

környezeti adaptációk. 

b) A testnevelés műveltségterület sérülés-specifikus és egyénileg adaptált mozgásanyaga 

(gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok). 

c) Adaptált szabadidős és sportfoglalkozások, játék, diák és versenysport sérülés-specifikus 

ismeretei és gyakorlata. 

d) A mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív eszköz-

használat, a kommunikáció motoros hátterének javítása érdekében végzett terápiás mozgás-

anyag. 

 

2.2.6. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a 

sérülés következtében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt biztosítson az eredményes 

tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre. 

Ennek érdekében szükséges: 

– az ellátás során a team munka kialakítása, a különböző szakemberek együttműködése; 

– a központi idegrendszer sérülése által előidézett funkciózavar (beszédzavar, figyelemzavar, 

a szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, pszichés és/vagy motoros tempó lassúsága 

stb.) megszüntetése, csökkentése, kompenzálása; 

– a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése, mivel a szenzomotoros zavar 

dyslexiához, apraxiához vezethet és ez tanulási problémákat idézhet elõ; 

– a tanulók beszédzavarainak, kommunikációs képességeinek javítása érdekében – különös 

tekintettel a központi idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás gyermekekre – mozgás- 

és beszédterápia, alternatív segítő technikák alkalmazása. Mindez szervesen illeszkedik a 

komplex rehabilitációs célú fejlesztő programba; 

– a kórforma és mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított és a tanrendbe 

iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés tornateremben és szabadtéren; 

– a mozgáskorlátozott tanulók részvételét megteremtő, és az egyéni igényekhez igazodó fej-

lesztést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások, technikák alkalmazása (differen-

ciálás, csoportmunkára építő módszerek); 

– a mozgásszervi diagnózis szerinti technikai eszközzel támogatott írásbeli kommunikáció, 

speciális gépírás (gépi írás), infokommunikációs eszközök használatának megtanítása, amely 

akkor indokolt, ha a tanuló nem tudja iskolai munkáját kézírással végezni; 

– speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre, az önrendelkező életformá-

ra; 

– az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítő és a fejlesztést szolgáló sérülés-specifikus egyéni 

rehabilitációs eszközök biztosítása; 

– a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a gyermek más anyanyelvű emberekkel 

történő kommunikációját, és a média segítségével biztosítsa a számára közvetlen megtapasz-

talással elérhetetlen élményeket; 

– alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció; 

– a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogi és érdekvédelmi tudnivalók (szövetség, egyesüle-

tek, klubok, alapítványok stb.) ismerete. 
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2.2.7. A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók fejlesztése 

A halmozott fogyatékosság olyan állapot, amelyben különböző társult formában és arányban 

van jelen az értelmi képességek, a mozgásfunkciók, a verbális (és nonverbális) kommuniká-

ció, a látás, látási észlelés, a hallás, hallási észlelés, a megismerési funkciók, esetenként a 

személyiség és viselkedés zavara. 

A különböző kategóriákba tartozó mozgásszervi megbetegedésekhez eltérő gyakorisággal 

társulnak más zavarok. Az agysérülésből eredő mozgászavar, a cerebralparézis (CP) – mivel a 

központi idegrendszer károsodása következtében jön létre – nagyobb valószínűséggel jár 

együtt más akadályozottsággal. A tünetek megjelenése a központi idegrendszert ért károsodás 

helyétől és kiterjedtségétől függ. A mozgás-rendellenességek többi három típusához ritkábban 

társul más (érzékszervi vagy értelmi, tanulási) zavar. Másodlagos retardáció azonban kiala-

kulhat a mozgásos tapasztalatszerzés gátoltsága következtében. 

A központi idegrendszeri sérült gyermekeket általában hosszabb reakcióidő és pszichés fára-

dékonyság jellemzi. 

Teljesítményük nem egyenletes, gyakran függ aktuális mozgásállapotuktól. Az agysérült 

gyermekekre jellemző, hogy az egyes képességterületeken jelentősen eltérő teljesítményt 

nyújthatnak. Ez nem a mozgáskorlátozottság következménye, hanem a gyermeket ért agysérü-

lésre vezethető vissza. Figyelmüket nehezebben tudják összpontosítani, és könnyebben elte-

relhető. Emlékezeti funkcióikra általában jellemző, hogy könnyebben megjegyzik a konkrét 

tevékenységhez, cselekvéses megtapasztaláshoz kapcsolódó, érzelmileg is megerősített isme-

reteket. Mivel azonban éppen ebben akadályozottak, ez a teljesítményüket ronthatja. 

A halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, komplex megsegítésre van szükségük ahhoz, 

hogy iskolai és mindennapi tevékenységeikben eredményesek legyenek. Sajátos feltételeket 

biztosító iskolai környezetben, speciális tanterv alapján, egyéni felzárkóztató programok men-

tén a domináns fogyatékossághoz igazodva, de a társult fogyatékosságból eredő korlátokra is 

figyelve szükséges a képességek fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlődést nyomon kísé-

rő pedagógiai diagnosztizálás az alapja a fejlesztés rövid távú céljai, feladatai és követelmé-

nyei meghatározásának. 

 

2.2.7.1. Kiemelt pedagógiai feladatok, alapelvek 

A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése komplex folyamat, amely 

egyesíti a mozgásfejlesztés, kognitív fejlesztés, kommunikáció-fejlesztés, személyiségfejlesz-

tés stb. együttes, egymást erősítő és kiegészítő hatását. Az adottságokhoz, képességekhez iga-

zodunk a feldolgozott tartalmak mennyiségében, a feldolgozás módszereiben, az alkalmazott 

eszközökben és a tanulásszervezésben is. Ha a gyermekeket akadálymentes épített környezet, 

sérülés-specifikus berendezés és felszerelés veszi körül, valamint egységes, sérülés-specifikus 

pedagógiai ráhatások érik, az a szocializációt, a szociális, életviteli és környezeti kompetenci-

ák fejlesztését segíti elő. A mindennapi élet helyzeteiben, életszerű szituációkon keresztül kell 

segíteni az alapvető érzelmi reakciók megélését, ez segítheti a viselkedési problémák megol-

dását. A halmozottan fogyatékos gyermekeket is az egyénileg elérhető legmagasabb szintű 

önállóságra, önellátásra kell nevelni. Kompenzációs és korrekciós eljárásokat kell alkalmazni 

a kívánt funkciók eléréséhez és megtartásához.  

 

 

3. A látássérült (aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
3.1. A látássérült tanuló 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kiala-

kult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képessé-

gét, személyiségét. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye 

(vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–
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0,33 (látásteljesítmény 0–33%) közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek a látótere – tekintése 

fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

Ezen belül: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 

b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, ujjolvasók, 

nagytárgylátók (vízus: fényérzés –0,1); 

c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent 

látásteljesítmény (vízus: 0,1–0,33). 

A vak, valamint a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulókat elsősorban a 

tapintó-halló életmód, a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulókat és a gyengénlátó 

tanulókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi. 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismere-

te fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

– a látássérülés kórokáról, a látássérültség kialakulásának időpontjáról; 

– a szemészeti állapot – prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról, a pedagógiai látásvizsgá-

lat eredményéről, a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. 

A látássérüléshez gyakran társulhat egyéb fogyatékosság is (pl. mozgás-, hallás- és értelmi 

fogyatékosság, részképesség-kiesés, autizmus). 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. 

 

3.2. A látássérült tanulók iskolai fejlesztése 

3.2.1. A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézmények az iskoláztatás során 

több fontos feladat megoldását vállalják: nemzeti műveltség átadását, az egyetemes kultúra 

közvetítését, a szellemi-érzelmi fogékonyság, az erkölcsi érzék elmélyítését, valamint ezeken 

túl az esélyegyenlőség biztosítását a látássérülésből és az esetleg csatlakozó fogyatékosságból 

adódó hátrányok leküzdésével. A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kivá-

lasztásánál figyelembe kell venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült 

gyermek ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és 

mozgásérzékelés együttese) és hallási – beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek – 

hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának ta-

nítása. 

Az aliglátás és a gyengénlátás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, hanem nehezítettek a 

mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás) is. A pedagó-

gus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével tudja mindezt 

korrigálni. 

 

3.2.2. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a Nat-ban al-

kalmazott szakaszolással. 

a matematikai fogalmak kialakítása, eszköz- és jelrendszerének elsajátítása, a környezet vizu-

ális és tapintásos megismertetése miatt, valamint tanköteles, de nem iskolaérett gyermekek 

esetében indokolt. 

A képzési szakaszok tervezésekor – az ép tanulókhoz hasonlóan – a látássérült tanulók neve-

lése során is figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. Az eltérő életkori jellemzők miatt 

a személyiségfejlesztésnek speciális feladatai vannak az alábbiak szerint. 

 

Az alsó tagozaton 
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– Az önállóság iránti igény fejlesztése elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és tájékozódás 

terén. 

– Az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ megismerése iránt 

a speciális segédeszközök használatával. 

– A működő érzékszervek fokozott kihasználása. 

– Az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez. 

– Az önbizalom, a pozitív énkép alapozása. 

– Felkészítés az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való beilleszkedésre. 

– Az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek elsajátítása, 

a szem védelme. 

 

A felső tagozaton 

– Az önállóság további fejlesztése, illetve – a különböző fokú látásteljesítménnyel rendelkező 

tanulók esetében különösen – a látás kihasználását maximálisan segítő speciális optikai se-

gédeszközök használata iránti igény kialakítása. 

– Az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási területek felé. 

– Az akarati tulajdonságok (céltudatosság, kitartás) kialakítása az önálló tanulás és a későbbi 

munkavégzés céljából. 

– Az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni tehet-

ség kibontakoztatásában. 

– Az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása. 

– Az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása. 

– Az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve kialakításának is-

merete. 

 

3.2.3. A többségi iskolában történő együttnevelés 

A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni 

felkészítést igényel. 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel vagyunk a következőkre: 

– A látássérült tanuló részt vesz olyan egyéni fejlesztésekben, amelyekre állapotából fakadóan 

szüksége van. 

Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt támpontot, illetve igénybe vehetők a látás-

sérültek iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által biztosí-

tott szolgáltatások. 

– A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban megfogalmaz-

zuk a szükséges speciális feltételeket és feladatokat (tantervi kiegészítések, eszköz, segédesz-

köz, segédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái 

stb.). 

– A befogadó többségi iskolánk tantestülete elkötelezett a látássérült tanuló nevelésére, okta-

tására vonatkozó információk megszerzésére, alkalmazására. Különösen jelentősnek tartjuk az 

osztályfőnök szerepét, az osztályban tanító pedagógusok tájékoztatását a tanuló sajátos neve-

lési igényeiről. 

– Az együttnevelés eredményes megvalósulását szolgálja az Irányelv 1.5. pontjában leírtak 

érvényesítése. 

 

3.3. A gyengénlátó és a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók iskolai fej-

lesztése 

3.3.1. A Nat alkalmazása 
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A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a 

Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása iskolánkban általában 

lehetséges. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi életben való boldoguláshoz 

– látásteljesítményükhöz igazodó mértékben – különleges technikák elsajátítása szükséges: 

speciális optikai segédeszközök, látássérültek számítástechnikai segédeszközei, programjai. E 

technikák ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. 

A megfelelő eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális 

tanulóasztal, tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a követelmények 

mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengénlátó, aliglátó tanulók egyéni adottságai szerint 

várható el. Ennek érdekében több gyakorlási lehetőségre és alkalmanként több időre van 

szükség. 

A gyengénlátó, aliglátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók iskolai nevelésé-

nek-oktatásának is alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák 

fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. 

A gyengénlátó aliglátó, tanulónak is szüksége van azokra az ismeretekre, képességekre, atti-

tűdökre, melyek birtokában alkalmazkodni tud a társadalmi környezet változásaihoz. A Nem-

zeti alaptantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel 

egészülnek ki. 

 

3.3.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

A gyengénlátó aliglátó, tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott nevelési cé-

lok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor figyelembe vesszük, hogy a tanulók 

egyéni adottságai többnyire eltérnek az ép tanulók adottságaitól. A tanulók számára biztosít-

juk a tanuláshoz és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges speciális ismeretanyagot (speciá-

lis technikák és eszközök használata stb.) és a készségfejlesztést (önálló tanulásban használ-

ható eljárások, lényegkiemelés, megtartó emlékezet növelése, szóbeli kifejezőképesség gaz-

dagítása, célszerű munkaszokások kialakítása, vizuális megfigyelőképesség fejlesztése stb.). 

A nevelési célok sérülés-specifikus tartalmakkal egészülnek ki. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

– A gyengénlátó, aliglátó tanulók elsajátítják a nemzeti, kulturális örökségünk megismerésé-

nek sajátos, a látássérült embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes 

weblapok látogatása. 

– Megtanulják a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak igénybevétel-

ét. 

– Megismerik a tanulók az Európai Unióról a látássérült emberek számára készült, esély-

egyenlőséget biztosító kiadványokat, hangos könyveket. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

– Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok megismerkednek a fogyatékos szemé-

lyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség biztosításáról szóló jogszabályokkal, 

tartsák számon a látássérültek érdekvédelmi szervezeteit. 

– A tanulók aktív részvételére építő tanítás során kialakul bennük motiváltság és beállítódás 

ez irányú önálló ismeretszerzésre. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

– A gyengénlátó aliglátó, tanulók személyiségfejlődésének alakulásában alapvető szerepe van 

a megfelelő tanulási környezet kialakításának. Jelentős annak tudatosítása, hogy mindannyian 

felelősek saját biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakulásában. 
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– A látássérült gyermekeket, fiatalokat hozzásegítjük a kulturált magatartás elsajátításához, a 

fogyatékosságokat eltérő módon toleráló közösségekben jó emberi kapcsolatok kialakításá-

hoz. Értelmi képességeik mellett érzelmi intelligenciájuk fejlesztését is szükségesnek tartjuk a 

személyes és szakmai sikereik érdekében. 

– Segítséget adunk a látássérülés tényének feldolgozásához, az ebből adódó személyiségprob-

lémák felismeréséhez, a kompenzációs készségek tudatos fejlesztéséhez. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés során  

feladatunk, hogy 

– A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg látássérülésük kórokát, az ebből eredő követ-

kezményeket, fizikai terhelhetőségüket (pl. nehéz súlyok emelésének kerülése). 

– A tanulók sajátítsák el a higiénés szabályokat, a szem óvásának, tisztán tartásának módját, 

tartsák be a látáskímélő előírásokat. 

– Ismerjék meg a szembetegségek miatt javasolt és ellenjavallt mozgásformákat, sportokat. 

– Sajátítsák el a sportolás során is szükséges optikai segédeszközök helyes használatát (pl. 

úszószemüveg). 

– Feladat a gyengénlátásból fakadó fokozott balesetveszély megelőzése. 

– A gyerekek, fiatalok ismerjék az egészséget károsító tényezőket, a helyes táplálkozás elő-

nyeit. 

– Kerüljék – majd a felnőtt élet során is – a káros függőségeket. 

– Szakember – (gyógy)pedagógus és konduktor  segítsége lehetővé teszi a számukra a jobb 

mozgásállapot kialakítását, a járási, testtartási hibák, túlmozgások megszüntetését. 

 

A családi életre nevelés 

– Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások folyamatosan alakíthatók ki. Fontos 

feladatnak tartjuk a látássérült emberek életvezetéséhez szükséges rend  kialakítását és meg-

tartását. 

– A családi életre való felkészítésben figyelmet kell fordítani a következő témákra: pozitív 

családminták, a családalapítás feltételei, a látássérülés szerepe a közös élet alakításában, fele-

lősségteljes gyermekvállalásra, gyermeknevelésre készülés. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

– A pedagógusok személyiségfejlesztő munkája hozzájárul, hogy a tanulóban kialakuljon az 

empátia, a segítő magatartás. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

– A tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot biztosítunk a természeti, társadalmi 

valóságról. 

– A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés révén 

is lehetséges. 

– A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése előkészíti az adaptált ábrák; diagra-

mok; grafikonok értelmezését; térképek használatát. 

– A látássérült tanulót is hozzásegítjük a környezettudatos viselkedés elsajátításához. 

 

Pályaorientáció 

– A tanulók megismerik (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az általuk eredmé-

nyesen, sikeresen végezhető munkaterületeket, foglalkozásokat. 

– Az iskola a tanulóknak lehetőséget adunk az önkorrekció, az együttműködés képességének 

fejlesztésére, a rugalmas gondolkodás elsajátítására. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 
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– A tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan szükséges pozitív attitűd-

jük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek keresése iránt. 

– A pedagógusok figyelmet fordítanak a gazdálkodás képességének alapozására, hogy a tanu-

lók váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkoruknak megfelelően fejlődjön a pénzzel 

való bánni tudás képessége. 

fontos feladatunk a médiatudatosságra nevelés 

– A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében jártasságot szereznek az internet-használatban 

képernyőolvasó programmal. 

– Feladatunk, hogy felismerjék az információözönben és a közösségi portálokban rejlő veszé-

lyeket is. 

 

A tanulás tanítása 

– Az iskolánk feladata a látásos megismerésben fennálló nehézségek kompenzálását segítő 

eljárások megismertetése, alkalmazásuk begyakoroltatása. Olyan tudást igyekszünk kialakíta-

ni, hogy a tanulók aktívan tudjanak szerepet vállalni a számukra kedvező külső feltételek, 

körülmények kialakításában. 

– Feladatunk az optikai segédeszközök (szemüveg, távcsőszemüveg, különböző nagyítók, 

elektronikus olvasókészülék stb.), és az önálló tanulást segítő speciális szoftverek alkalmazá-

sának megtanítása. 

– A tanulók elsajátítják az iskolai könyvtár, az internet használatát, megismerik a Magyar 

Elektronikus Könyvtárat. 

– A látásteljesítményhez igazodó, egyénre szabott tanulási stratégia kialakítása, célszerű rög-

zítési módszerek kifejlesztése. 

– A hatékony tanulás módszereinek elsajátíttatása magában foglalja a csoportos tanulás mód-

szereinek, így a kooperatív tanulási technikáknak a megismertetését is. 

– A pedagógusok teendője, hogy segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának 

kialakítását. 

 

3.3.1.2. A kulcskompetenciák fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

– A gyengénlátó, aliglátó tanuló számára a megfelelő látási kontroll hiányának következtében 

nehezített a kommunikáció, a metakommunikáció által terjedő információk érzékelése, meg-

értése, feldolgozása és alkalmazása. Tanári irányítással képessé válik a kommunikációban 

használt paralingvisztikai eszközök használatára (a beszédhang minőségének változtatása, az 

arckifejezések, gesztusok alkalmazása). 

– A tanuló az ismeretszerzés és az írásos kommunikáció során, szükség esetén a látássérültek 

számára kifejlesztett speciális szoftvereket használ. 

– A pozitív attitűd kialakítása magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás-

ra való törekvést. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

– A gyengénlátó és az aliglátó tanuló esélyegyenlőségét növeli a társadalmi beilleszkedésben 

az idegen nyelv tudása. 

– Számára is szükséges a szövegfajták széles körének ismerete (irodalmi szövegek, újságcikk, 

honlap, levél stb.), segédeszközök (jegyzetek, ábrák, térképek) használata szövegek megérté-

séhez, alkotásához. 

– A kompetencia része a tanulását könnyítő optikai segédeszközök készségszintű használata. 

– A pozitív attitűd magában foglalja az idegen nyelvek iránti érdeklődést. 

 

Matematikai kompetencia 
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– Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó, aliglátó tanuló is 

ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, modelleket, geometriai ábrákat, grafiko-

nokat. 

 

Természettudományos kompetencia 

– A gyengénlátó, aliglátó tanuló kompetenciája kiterjed a gyengénlátással kapcsolatos bioló-

giai és fizikai ismeretekre is. 

 

Digitális kompetencia 

– A digitális kompetencia felöleli a speciális képernyőnagyító-, olvasó programok használatát, 

a látássérült embereket érintő weboldalak ismeretét is. 

– A tanuló képes a számára megfelelő tanulási/munkakörnyezet kialakítására, ahhoz segítség 

kérésére: megfelelő méretű monitor, másolóállvány, egyedi megvilágítás, speciális program 

stb., 

  

Szociális és állampolgári kompetencia 

– A saját szembetegséggel kapcsolatos ismeretek megszerzése, higiéniai szabályok betartása, 

a látáskímélő életmód kialakítása. 

– Fokozott figyelem a konstruktív kommunikáció képességének kialakítására, mások bizal-

mának elnyerésére, eredményes stressz-, frusztráció-, és konfliktuskezelésre. 

– A látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs lehetőségeinek ismerete. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

– A gyengénlátó és az aliglátó tanuló, fiatal érvényesüléséhez egyéni életpálya – építésre való 

képesség. 

– Feladatunk a sikerorientáltság, az innovációra való hajlam kialakítása. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

– A gyengénlátó és az aliglátó tanuló látóképességétől függ képi gondolkodása, ábrázolási, 

önkifejezési készsége. 

– Élményei, érzései színvonalas kifejezése erős kontrasztos hatást biztosító képalkotó techni-

kák elsajátításával, a megfelelő rajzeszközök használatával, aliglátás esetén pedig agyag min-

tázásával, plasztikával biztosítjuk. 

– Törekszünk rá, hogy tudatosuljon benne, hogy társas kapcsolatai alakításában jelentősége 

van saját külső megjelenése esztétikumának is. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

– Az egyénileg szükséges optikai segédeszköz ismerete, készségszintű használata az önálló 

tanulás feltétele. 

– A tanuló képes szokásrend kialakítására a megfelelő tanulási környezet megteremtésében: 

emelhető asztallapú munkaasztal, megfelelő világítás, optikai eszköz biztosítása stb. 

– A hatékony tanulás feltétele a személyiség és a látássérülés szempontjából leghatékonyabb 

tanulási módszerek begyakorlása. 

– A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró, alkalmazkodó és ku-

darctűrő képességet feltételez. 

 

3.3.2. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban és a választott kerettantervben foglaltak az irányadó-

ak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvé-

nye. 
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A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vo-

natkozó kerettantervi tartalmak a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvénye-

síthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza a tananyag elsajátításában, akkor az Irányelvben 

megadott módosításokat vesszük figyelembe. 

Minden műveltségi terület oktatásában érvényesül a látásteljesítményhez igazodó szemlélte-

tés, a látássérülés tényét figyelembe vevő munkakörülmények kialakítása, a látóképesség ki-

használására nevelés, valamint speciális tantárgyi módszertani eljárások alkalmazása, szükség 

esetén a feladatok megvalósításához hosszabb időkerete kijelölése, az egyéni adottságok fi-

gyelembe vétele az értékelés során. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

– A gyengénlátásból, aliglátásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-írás tananyagá-

nak elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon – szükség szerint a rehabilitációs célú tanórák 

keretének terhére a gyógypedagógus bevonásával– magasabb óraszámot biztosítunk. 

– Az ismeretanyag elsajátításához rövidebb terjedelmű olvasmányok (kötelező olvasmányok) 

választása indokolt lehet, de a hosszabb művek esetében a hangos/digitális könyvek olvasása 

is megvalósítható.  

-Az olvasási tempót, a hangsúlyos olvasást érintő követelmények meghatározásakor figye-

lembe vesszük a látásteljesítményt. 

– Az írás tanításánál törekedünk az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre, amelyet a ta-

nuló saját adottságainak megfelelő betűméretbe és taneszközökkel teljesít. 

– Többlet időt biztosítunk a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának meg-

tanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatának 

begyakorlására. 

– Kiemelt feladatunk a gyengénlátó, aliglátó tanulók segítése a metakommunikáció értelme-

zésében, önálló alkalmazásában. 

 

Idegen nyelvek 

– Az idegen nyelvek tanulása a gyengénlátó és az aliglátó tanulók számára a látó társadalom-

ba való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. Ennek érdekében kiemelten fontos-

nak tartjuk a mindennapokban előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé 

tevő (információkérés, tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs készség kialakítása 

az idegen nyelv használatában) tartalmak beépítését. 

– A tanítás-tanulás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a hallási figye-

lem és az emlékezet fejlesztése szükséges. 

– Feladatunk az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesz-

tése, az elektronikus szótár használatának megtanítása. 

 

Matematika 

– A gyengénlátó, aliglátó tanulók matematika oktatásának is kiemelt területe a biztos számo-

lási készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség fejlesztésére, az ismeret-

hordozók (feladatgyűjtemények, táblázatok, számológépek) használatára. 

– A tanítás során használt eszközök, módszerek és a követelmények meghatározásakor ki-

emelten figyelembe vesszük az alábbiakat: 

– szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális (adaptált) eszközöket használjon 

(speciális vonalzó, körző stb.); 

– a követő, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, ábrák legyenek 

könnyen áttekinthetők, kontrasztos színűek, 

– a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság szempont-

jából szükséges engedményeket tennünk. 
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– a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítjük tapintásos meg-

ismeréssel. 

– Az értékelés során engedményeket teszünk a mérés pontossága, grafikonkészítés, térbeli 

építések, írásbeli munkák esztétikuma terén. 

 

Ember és társadalom 

– A térben, időben történő tájékozódáshoz szükségesnek tartjuk az adaptált történelmi térké-

pek, használatát, a térképjelek ismerete. 

– Az interneten történő információgyűjtés során, szükség esetén optikai segédeszköz, speciá-

lis képernyőnagyító-, olvasó szoftver alkalmazása. 

– A műveltségi terület tartalmának meghatározásakor az alábbiak beépítése szükséges: 

– a gyengénlátó, aliglátó tanulóval megismertetjük a látássérültekre vonatkozó jogi szabályo-

zást, 

– az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretekkel hozzásegítjük a gyengénlátó, aliglátó 

tanulót sérülése feldolgozásához is, valamint megtanulja hogyan élhet etikusan a pozitív 

diszkrimináció lehetőségeivel, 

– Megismeri a látássérültek érdekvédelmi szerveződéseit. 

 

Ember és természet 

– A tanulók vizuális megfigyelőképességének fejlesztésével, széles tapasztalati bázis biztosí-

tásával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) érjük el a tervszerű megfigyelés elsajátítá-

sát. 

– Az IKT lehetőségeinek kihasználása: pl. kísérletek követése lassítási-nagyítási, gyors meg-

ismétlési lehetőséget biztosító videókkal. 

– Figyelembe vesszük, hogy a teljes látást igénylő jelenségek megismertetése csak az ismeret 

szintjén szükséges (egyes fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. fénytan). 

– A tananyagba beépítjük a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és biológiai ismereteket, va-

lamint lehetőséget adunk a tanári és a tanulói kísérletekben való aktív részvételre. A fizikai és 

kémiai műveltségtartalmak feldolgozása során gyakran szükséges a kísérletek adaptálása, 

gyengénlátó, aliglátó tanulók által követhetővé tétele (láthatóvá tétel, védőszemüvegek hasz-

nálata), önálló vizsgálódások, megfigyelések egyéni segítése. 

– Figyelembe vesszük, hogy a követelmények tekintetében – a balesetek elkerülése érdekében 

– a tanulói kísérleteknél egyéni elbírálásra van szükség. 

 

Földünk és környezetünk 

– A tartalom feldolgozása során biztosítjuk a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára használ-

ható térképeket – (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzések stb.). 

– Színvak tanulók számára speciális jelzéseket adunk a térképeken. 

– Filmek, fotók bemutatásához besötétíthető termet biztosítunk. 

– Figyelembe vesszük, hogy a követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, 

de a gyengénlátó, aliglátó tanulók által használt eszközzel kell eleget tenni. 

– Aliglátó tanuló számára engedmény adunk a térképről történő helymeghatározás leolvasá-

sában, távolságmérés pontosságában. 

 

Művészetek 

A gyengénlátó, aliglátó tanuló az élet minden területén több nehézséggel küzd, mint az ép 

társai, ezért a készségek, képességek fejlesztése mellett kiemelten fontos a művészetek szemé-

lyiségformáló hatása. 

– Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei jelrendszer meg-

ismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta szükséges. Aliglátó tanulók érté-
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kelésekor a kottaolvasásban a vizuális tájékozódás nehezített volta miatt engedményeket te-

szünk. 

– A dráma és tánc a tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, 

alkotó- és kapcsolatteremtő képességük, kommunikációjuk fejlesztésében kiemelt szerepet 

kap. A tánc hozzájárul a látássérült tanulók mozgásbiztonságának növeléséhez, a látás-

mozgás koordinációjának fejlődéséhez. Kívánatos tartjuk a drámajáték, a tánc és a dramatizá-

lás során a játékbátorság növelését, a közönség előtti megszólalás lehetőségeinek biztosítását. 

Figyelembe vesszük, hogy  

-A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó tanulók 

esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, makett, agyagozás stb.) 

helyeződik. 

– Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, a jó minőségű eszközök biztosítása a 

látássérült gyermek számára megfelelő vizuális élmény megszerzéséhez. 

– A szerkesztési feladatoknál a pontosság terén engedményeket teszünk. 

– A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel látjuk el. -A szerkesztési 

feladatoknál a pontosság a látásteljesítmény függvényében követelhető meg. 

 

Informatika 

A számítástechnika tanítása során a gyengénlátó és az aliglátó tanulók számára a képernyő 

adaptálását vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazását tesszük lehető-

vé. 

– A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatán túl segíti a tanulókat, hogy megtanul-

janak ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton tájékozódni. Lehetőség szerint ismer-

tetjük az elektronikus könyvtárat és igénybevételét, a látássérülteket érintő információkat köz-

lő weboldalakat. 

 

Életvitel és gyakorlat 

A műveltségi terület alapját a Nat-ban megfogalmazottak jelentik, fokozottabb hangsúlyt kap-

nak azonban a személyiségállapothoz igazított életviteli technikák. 

– A műveltségi terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a gyengénlátó tanu-

lók mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló életviteléhez szükségesek, illetve ala-

kítják későbbi pályaválasztásukat. 

– A gyengénlátó, aliglátó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, hogy hatékony fej-

lesztést kapjanak technikai jellegű munkafolyamatok tervezéséhez, kivitelezéséhez, munka-

kultúrájuk megalapozásához. 

– Időtöbbletet biztosítunk a különböző anyagok többoldalú érzékleti megismerésére, az adap-

tált eszközökkel történő mérésre az egyéni igényeknek megfelelően. 

– Kiemelt figyelmet fordítunk a balesetmentes szerszámhasználatra, a látássérült emberek 

életvitelét segítő speciális eszközök használatára (beszélő mérleg, adaptált tűbefűző, mérősza-

lag stb.). 

– Bizonyos munkatevékenységeknél tekintettel vagyunk a színtévesztő, színvak tanulók kü-

lönleges igényeire. 

– Figyelembe vesszük, hogy speciális tartalmakkal egészül ki a közlekedési ismeretek, a ház-

tartáskultúra témaköre. 

– Az értékelés során hangsúlyt kap a tanuló önmagához mért fejlődése, figyelmet az esetleg 

csatlakozó mozgássérülés. 

 

Testnevelés 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelésben vesz-

nek részt. 
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– A rendszeres fizikai aktivitás kiemelt cél. Ez tartalmazza a nem ellenjavalltakat, valamint a 

diagnózis ismeretében ajánlott speciális tartalmakat, beépítve a gyógy-testnevelési eljárásokat. 

A speciális tartalmak kialakításánál figyelembe vesszük: 

– a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának fejlesztésére, a tájékozó-

dó képesség fejlesztésére, 

– a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi betegségek korrekciós 

gyakorlataira. 

– A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a látásteljesít-

mény, a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség figyelemvételével. 

– Megismertetjük a gyengénlátó, aliglátó tanulókat a látássérültek sportolási lehetőségeivel. 

 

3.3.3. Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a kötelező okta-

tás teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek, azaz a nevelés-oktatás teljes folyamatába 

beépülnek. Mindamellett az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs foglalko-

zásokat szervezünk, melyek a döntően individuális jelleg miatt egyéni vagy kiscsoportos fog-

lalkoztatási formában valósíthatók meg. A gyengénlátó, aliglátó tanulók habilitációs, rehabili-

tációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a következő területeket érintik: 

– látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszközök használa-

ta), 

– speciális IKT ismeretek átadása (pl. gépírás, nagyító-, beszélő szoftverek, laptop használat), 

– mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás), 

– az olvasási készség fejlesztése, 

– tájékozódásra nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján, tájékozódás hosszú fehér 

bottal, közlekedési önállóság), 

– személyiségkorrekció, 

– diszlexia, dysgraphia, diszkalkulia, 

– logopédiai ellátás, 

– mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális munka- és háztar-

tási eszközök használata), 

– a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 

módszerek biztosítása. 

 

3.4. A halmozottan sérült látássérült tanulók oktatása 

Az integrált nevelés-oktatásban résztvevő halmozottan sérült látási fogyatékos tanulók oktatá-

sához a látássérültek intézményeiben létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intéz-

mények nyújtanak szak- és szakmai segítséget, a velük való együttműködés egy-egy gyerek 

esetében folyamatos. 

 

 

4. A hallássérült (nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
4.1. A hallássérült tanuló 

A hallássérült tanulónál – a hallás csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi kommu-

nikáció (beszédértés, szövegértő olvasás szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, 

hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes 

személyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést 

igényel, mert ennek szintje általában nem korrelál életkorával, hallásállapotával – melytől 

pozitív és negatív irányú eltérés is lehet. 

Iskolánkban: 

a) A nagyothalló tanulónál (a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 

30–45 dB közötti; közepes nagyothallás: esetén a beszédhangok frekvenciatartományában 
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mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatar-

tományában mért hallásveszteség 66–90 dB közötti) A nagyothalló tanulónál a hallás csökke-

nése akadályozottságot jelent a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a 

súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet. 

b) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlearis implantált) hallássérült 

tanulóknál – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben 

közel ép beszédhallás mérhető. 

Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ attól, hogy a gyermek milyen életkorban 

volt a műtét elvégzésekor, intelligenciájától, illetve az esetleges pszichés fejlődési zavartól 

stb. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a hallásjavító műtét előtti és 

utáni pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, valamint az azzal párhuzamos pedoaudiológiai 

gondozás és az aktív szülői megsegítés eredményezi. A fejlesztés stratégiájának alapja döntő-

en a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazása. A beszédértés, a hangzó beszéd fejlő-

dése hasonlóságot mutat az ép hallásúak beszédfejlődésével. A fejlesztés kívánatos színtere az 

ép hallásúak környezetében van gyógypedagógus jelenlétével.  

c) A hallássérültek, „diszfázia típusú‖ társuló tanulási zavara a halmozott fogyatékosság egy 

speciális változata. 

Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi- és beszédfejlődési akadályozottságban, 

diszpraxiás és szenzomotoros integrációs zavarra utaló pszichomotoros jellemzőkben nyilvá-

nul meg. A specifikus nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos for-

mában, sajátos összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb 

mértéke mellett. 

Speciális módszertani és óraszervezési technikákat alkalmazunk. 

Más esetben a halmozottan fogyatékos hallássérült (nagyothalló) tanuló hallásveszteségéhez 

mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási, vagy a fejlődés más zavarai 

társulhatnak. Ezeknek a halmozottan fogyatékos hallássérült tanulóknak a nevelhetősége, ok-

tathatósága a fentiek következtében súlyosan nehezített. Az óvodában és az alapozó szakasz-

ban a nevelés, oktatás területén a fokozott egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyógypedagógi-

ai asszisztens alkalmazása valósul meg. 

d) A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző csopor-

tokhoz viszonyítva még sérülékenyebb, nehezen dolgozzák fel a hallás elvesztésével fellépő 

állapotváltozást: vagyis a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk beszűkü-

lését. Ebben az esetben fokozott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kialakításá-

hoz. 

 

4.2. A hallássérült (nagyothalló) tanulók fejlesztésének alapelvei 

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett 

döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mér-

téke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános pe-

dagógiai tevékenységen kívül gyógypedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások 

folyamatában valósul meg. A komplex ellátás a korai fejlesztésre és óvodai nevelésre építkez-

ve, döntően a szurdopedagógiában használatos módszerek alkalmazásával, megfelelő 

audiológiai ellátással, a 

jól beállított hallókészülékek és hatékony hangátviteli technikák használatával és/vagy a leg-

korszerűbb műtéti technika alkalmazásával beépített cochleáris implantátumokkal történik. A 

felsoroltak együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, ok-

tathatóságát. 

A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, tapasztalati 

eredmények figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos kap-

csolat elengedhetetlen feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs 

és rehabilitációs tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen isme-
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retek, valamint elemi technikai tudnivalók (hallókészülék stb. kezelésében tájékozottság) 

szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató pedagógus számára. 

 

4.2.1. A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határoz-

zák meg. 

A többségi iskolában történő együttnevelés a szülő/gyógypedagógus/pedagógus közös dönté-

sét igényli az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembe 

vételével. 

Az együttnevelés nem formális, mint befogadó iskolának, a szükséges változtatásokat végre-

hajtjuk a valódi befogadás érdekében, így pl. a módszer és eszközrendszerben (differenciálás, 

egyéni képességek figyelembe vétele stb.), az óraszervezésben, a probléma megoldásában, a 

teljes tantestület szemléletváltozásában. 

A gyógypedagógus partner a megoldásokban. Az iskolánk valódi befogadó (inkluzív) iskola, 

a tanítási programok, a pedagógiai szemlélet és felkészültség, a szervezés, a tárgyi és szemé-

lyi feltételek igazodnak a gyermek speciális szükségleteihez. 

A hallássérült gyermekek együttnevelése egyéni teljes integráció formájában valósul meg, 

amelyben a gyermek az oktatás teljes időtartamában a befogadó csoportban van. 

Az integrált nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a következőket: 

– Az adott tantestület pozitív hozzáállása, bevonódása és toleranciája fontos tényező. 

– Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének elkészítésekor figyelembe 

vesszük a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a követelmény, az 

értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

– Külön gondot fordítunk arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon hallássérüléséből, 

gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi gondolkozásából eredő hátrá-

nyának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

– Az értékelésnél figyelembe vesszük a hallássérülés következményeként fellépő kommuni-

kációs nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a szóbeli, írásbeli kifejezőkészség 

gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és kiejtési problémákat. 

–Értékelésüknél az egyéni fejlesztési terv követelményeit vesszük figyelembe. 

Az együttműködés során a befogadó pedagógusközösség vállalja, hogy: 

– segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 

– konzultációs, hospitálási és osztálytermi együttműködési lehetőséget biztosít a gyógypeda-

gógus számára; 

– a jogszabályokban foglaltak érvényesítése során mindent megtesz a hallássérült gyermek 

sikeres integrációja érdekében; 

– megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni korrekciós órákat. 

Az együttműködés során a gyógypedagógus vállalja, hogy: 

– tájékoztatás nyújtásával segíti a befogadó pedagógus-, gyermek-, és szülői közösségek az 

intézmény többi pedagógusának felkészítését a hallássérült gyermek érkezése előtt, majd beil-

leszkedése során; 

– konzultációval segíti a pedagógusok, az oktató/nevelő közösség munkáját a hallássérült 

gyermek sajátosságainak megértésében; 

– hospitál a gyermek osztályában; 

– segítséget nyújt a befogadó intézmény órai munkájához; 

– nyomon követi a gyermek fejlődését; 

– egyéni fejlesztés során fejleszti a gyermek kommunikációs kompetenciáját; 

– esetlegesen koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő szakemberek munkáját; 

– rendszeresen kapcsolatot tart a szülővel. 
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Az eredményesség érdekében szükség van a szülők aktív közreműködésére valamint a szülők 

és az iskola együttműködésére. 

Az integráltan tanuló hallássérült gyermek számára biztosítjuk mindazokat a speciális eszkö-

zöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslatot tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik (pl. 

audiológiai gondozás). 

Ennek megszervezéséhez a szakértői javaslat, a fogyatékosság típusa szerint illetékes gyógy-

pedagógiai módszertani intézmények részéről történő folyamatos tanácsadás nyújt segítséget. 

 

4.2.2. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a hallássérült (nagyothalló) gyer-

mekek nevelése-oktatásában 

4.2.2.1. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvé-

nyei. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A hallássérült tanulókat segíteni kell abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt élve, 

önmagukat elfogadva a munka világának aktív részesévé, kiegyensúlyozott személyiségekké 

váljanak a sikeres társadalmi beilleszkedés céljából (alul- és felülértékelés, reális énkép, önér-

tékelés). Tanulják meg, hogy felelősek saját sorsuk, életpályájuk alakításában. 

 

A családi életre nevelés 

A halló családba született sajátos nevelési igényű gyerekek esetében sokszor megváltoznak a 

szerepek. A megfelelő önismeret és a reális énkép kialakításával, a pozitív családminták be-

mutatásával a hallássérült tanulók esetében értékeket alakíthatunk ki. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Az ismeretszerzésben kiemelkedő szerepe van a vizuális csatornának. Törekedni kell arra, 

hogy az ezen az úton szerzett ismeretek tartalma valósághű legyen, és hogy az ismeretanyag a 

fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze. 

A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, tartalmak-

ban eltérő összefüggések felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a kommunikáció-

jukban akadályozott hallássérülteknek. A szókincs és a fogalmak bővítése, a nonverbális úton 

szerzett ismeretek, fontos részét képezik az egyéni szükségletekhez igazított fejlesztésnek. 

Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés és a kapcsolattartás formáinak megismertetése, elsajá-

títása, gyakorlása. Fontos a hallássérültek számára készült feliratozott műsorok, filmek hasz-

nálata. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az identitástudat kialakítása a kulturális örökségek megismerésén keresztül, életkoruknak 

megfelelő gyakorlat orientált módszerekkel (pl. tárgyi emlékek, múzeumlátogatások) történ-

jen. 

Szemléletük, nyitottságuk alakításában nagy jelentőséggel bír, ha kommunikációs lehetősége-

ikkel kapcsolatot tudnak teremteni tágabb környezetükben élő sorstársaikkal (pl. internet, pá-

lyázatok, szabadidős tevékenységek, kulturális rendezvények). Közvetlen élmények nyújtásá-

val kell ismereteket adni a hazánkon kívüli kulturkincsek megismeréséhez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés 
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Minél fiatalabb életkortól kezdődően tevékeny részvétellel, megfigyelés útján kell hatékonyan 

eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, megóvásának és fontosságának felismeréséhez 

(pl. interaktív tananyagok alkalmazása, természetben töltött programok). Tudatos pedagógiai 

segítséggel kell lehetővé tenni minél több vizuálisan jól érzékelhető, saját élményen alapuló 

ismeretek gyűjtését. 

 

A tanulás tanítása 

A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű kom-

munikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetőségeik (em-

lékezet, annak struktúrája, dysphasiás jegyek, részképesség-zavarok stb.) feltárására építve 

valósítható meg az egyénre szabott fejlesztés. Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló 

tanulást segítő eszközök (pl. számítógép, internet, elektronikus és iskolai könyvtár) készség-

szintű használatát. A hatékony tanulás módszereinek elsajátíttatása magában foglalja a cso-

portos tanulás módszereit, a kooperatív tanulási technikát vagy a távoktatás elsajátítását, meg-

ismerését. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló fogya-

tékosságuknak megfelelő szinten – azokkal az okokkal, melyek hallássérülésüket, illetve an-

nak következményeit okozták. El kell sajátíttatni a tanulókkal a nélkülözhetetlen hallásjavító 

eszközök használatát, valamint azokat az egészségügyi ismereteket, melyekkel biztosítható 

számukra hallásmaradványuk aktivizálása. Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos 

szerepe van komplex kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány kihaszná-

lása, szájról olvasás, pontos jelnyelvi ismeretek). Szükséges, hogy felismerjék a környezetben 

előforduló káros szokásokat, hogy az ártalmas magatartási formákat ne vegyék át. Ismerjék 

meg saját értékeiket, hogy életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, ké-

pessé váljanak a környezet és munkaerő-piac elvárásainak megfelelő társadalmi integrációra. 

– A hallássérült gyermek számára a mozgás, a testedzés olyan kompenzációs terület, ahol 

kommunikációs hátrányaikkal is jelentős sikereket érhetnek el. Emellett a sport segíthet a bel-

ső feszültségeik levezetésében, így segítve az indulatok kezelését. 

– A mozgás, a testedzés hozzájárulhat a hallássérüléssel esetlegesen együtt járó egyensúly-

problémák kezeléséhez. 

– A hallássérült gyermekek, nyelvi korlátozottságuk miatt kevesebb információval rendelkez-

nek a világról, bizonytalanságuk, befolyásolhatóságuk miatt jobban ki vannak téve veszélyez-

tető hatásoknak. Ezért fontos a szexuális nevelés, a szenvedélybetegségeket megelőző prog-

ramok, illetve a biztonságos internethasználat megismertetése. 

– Az érzelmek, indulatok, belső feszültségek verbális kifejezésének nehezített volta miatt fon-

tos, hogy legyen lehetőségük ezek nem verbális módon való kifejezésére akár a művészetek 

(képzőművészet, tánc) akár a sport terén. A társadalomba való beilleszkedésüket segítve meg 

kell ismertetni velük az érzelem, az indulat kifejezés társadalmilag elfogadott verbális és non-

verbális formáit. 

– Tanuljanak meg segítő szakemberekhez fordulni (pszichológus stb.). 

 

Pályaorientáció 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Lényeges 

azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, és működtetése, 

amelyek a tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik, gyakorol-

tatják. Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek feltárása, melyek a tanulók 

további sorsát döntően befolyásolhatják. Ezek fejlesztése jó esélyt adhat arra, hogy pályavá-

lasztásuk sikeres legyen. Segíteni kell őket, hogy reálisan mérjék fel a hallássérülésükből 

adódó akadályozó tényezőket. 
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Reális énképük, önismeretük kialakítása segíti a számukra megfelelő, elérhető szakma tanulá-

sát, majd a munka világába, azon keresztül a társadalomba való beilleszkedésüket.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tapasztalatszerzés hiánya, a nevelés során gyakran kialakuló másoktól függő életforma in-

dokolttá teszi a terület hangsúlyozott fejlesztését. A gazdasági és pénzügyi ismeretek, az élet-

kornak megfelelő pénzzel való bánásmódra tanítás a hallássérült tanulók későbbi beilleszke-

dését szolgálja. 

 

4. 2. 2. 2. A kulcskompetenciák fejlesztése 

A Nat-ben és a választott kerettantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képes-

ségekkel egészülnek ki, így a kompetenciák fejlesztésénél ezeket is figyelembe vesszük. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, saját élményen alapuló tevékenység-

be ágyazott anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika nyújtotta lehetőségek kihasználása. A 

társas kapcsolatokban, a társadalmi és kulturális tevékenységek során a különböző kommuni-

kációs helyzetekben társadalmilag elvárható, helyes viselkedési formák értelmezése, megérté-

se nyelvi kifejezése valósítható meg. A mindennapi helyzetekben előforduló metakommuni-

kációt tanulják meg helyesen értelmezni. Tudjanak írásban kommunikálni. Fontos a pozitív 

attitűd kialakítása, mely segíti a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvést. 

Kiemelt feladatok 

– a beszédértés fejlesztése 

– a szövegértő olvasás fejlesztése 

– konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés 

– a beszéd használata 

– az írásbeli kifejezés fejlesztése 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült tanuló 

hallásállapota, szókincse, nyelvi kommunikációs szintje. Az idegen nyelv tanulásánál a gyer-

mek egyéni képességeihez alkalmazkodva a nyelv megismerése és elsajátítása, illetve a köz-

napi élethelyzetekben, vagy egy adott szakmával kapcsolatos kifejezések megértése és hasz-

nálata lehet a cél. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai gondolkodás fejlesztését a hallássérülés következtében kialakult szűkebb szó-

kincs, és az alacsonyabb nyelvi szint jelentősen befolyásol/hat/ja. A gondolkodás kevésbé 

flexibilis, esetenként gondot okozhat az egyes témakörök, feladattípusok, műveletek közötti 

váltás. A matematikai fogalmak értelmezését segíthetik a mindennapi élethelyzetek  megta-

pasztalása, tanórai modellezése valamint verbális megfogalmazása. Kiemelt jelentőségű a 

speciális szemléltetés és a segédeszközök használata. 

Az auditív csatorna részleges kiesése miatt a matematikai kompetencia kialakulásához több 

időre, rendszeres gyakorlásra, ismétlésre van szükségük. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A hallássérült gyermek/fiatal a környezetéről elsősorban a látás útján szerez információkat. 

Fontos, hogy az egyes természeti folyamatok megtapasztalását, megértését, szemléltetés, mo-

dellezés, tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján segítsük.  

 

Digitális kompetencia 
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A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a 

számítógép és ezen keresztül az internet. Használatát nehezítheti szűkebb szókincsük és szö-

vegértési nehézségük. Ebből adódóan kiemelt feladat a keresőprogramokkal való megismerte-

tésük, melyek segítenek a lényegkiemelésben és az írott szöveg megértésében. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

Az önálló tanuláshoz szükséges képességek kialakítására nagyobb figyelmet fordítunk. Mun-

kába állásuk, karrierépítésük a kommunikációs lemaradásuk miatt nehezített, ezért célunk 

megtanítani őket munkájuk értékelésére, tanácsok, információk kérésére. A különböző tanulá-

si technikák megismertetése elengedhetetlen (szótárak, lexikonok, ezek digitális változatainak 

használata). 

Fontos az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása (lehetőség szerint könyvtár). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatni kell sérülésének, és ebből adódó esetleges hátrá-

nyainak elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelésében. Fontos-

nak tartjuk a közösségi beilleszkedés szabályaira nevelést. 

Érdekvédelmi ismereteik alkalmazása, az őket megillető támogatási rendszer valamint jogi 

lehetőségeik érvényesítésének ismerete elengedhetetlen. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Fontos az iskola életpálya építést megalapozó, pályaorientációs tevékenysége, hogy a hallás-

sérült tanulók és szüleik megismerjék a választható szakmák körét, a továbbtanulási lehetősé-

geket.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlésük formálása nem csak személyiségük színe-

sebbé tételét szolgálja, hanem fontos eszköze társadalmi beilleszkedésüknek, önkifejezésük-

nek is. A művészeti ágak közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális tevékenységek (fes-

tés, agyagozás, szövés, bőrtárgy készítés, fotózás, kézimunka, gyöngyfűzés, ékszerkészítés) 

lehetnek az önkifejezés eszközei, melyek a későbbi megfelelő pályaválasztást is befolyásol-

hatják. 

 

4.3. A nagyothalló tanulók iskolai fejlesztése 

4.3.1. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A nagyothalló tanulók oktatásának pedagógiai szakaszai módosításokkal megegyeznek a Nat 

pedagógiai szakaszolásával. 

A nagyothalló tanulók nyelvi szintje általában indokolhatja, hogy a bevezető szakasz hosz-

szabb idősávban – teljesítésére két tanév javasolt – szerveződjön, de az iskola pedagógiai 

programja és a helyi tanterve alapján a későbbiekben is sor kerülhet egy évfolyam tananyagá-

nak egy tanévnél hosszabb időtartamban történő feldolgozására. 

Az alsó tagozatos szakasz előtt egy év alapozó időszak szerveződhet. Az alapozó szakasz idő-

sávjában – a korai gondozás és a speciális óvodai nevelés eredményeire támaszkodva – a 

nyelvi kommunikációs készségek kialakítása, fejlesztése dominál. Ekkor a szókincs fejleszté-

sét, a köznapi nyelv elemeinek elsajátítását, a beszédérthetőség fejlesztését, a nyelvi különb-

ségek kezelését, valamint a nyelvi-szociális érintkezési formák kialakítását végezzük. Kisis-

kolás korukra elsajátítják és megközelítően olyan szinten birtokolják az alapvető 

kulturtechnikákat, hogy eszközként használhatják a további tudás megszerzésében. 

A felső tagozatos szakaszra már kialakultnak tekinthető az egyéni beszédállapot.  

Erre támaszkodva általában megvalósítható: 
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– a nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az olvasás-írás 

eszköz szintű használata, 

– a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb tájékozódás a köznapi nyelvhasználatban, 

árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és témák tartalmának megfelelő fogalmak értő 

használata, 

– a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, a kommunikációs 

szándéknak megfelelő nyelvi formák megválasztása. 

Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata: 

– a beszédhallás folyamatos fejlesztése, 

– a pályairányítás, a reális pályaválasztás előkészítése, a továbbtanulás, 

– az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 

 

 

 

4.3.2. A Nat és a kerettanterv alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

4.3.2.1. Kulcskompetenciák fejlesztése 
Anyanyelvi kommunikáció: 

Célunk, hogy a nagyothalló és az intenzív nyelvi fejlesztésben, illetve korai életkorban 

Cochleáris Implantáció (a továbbiakban: CI) műtéten átesett tanulók szókincse, kommuniká-

ciója a szakszerű gyógypedagógiai segítséggel megközelítse a halló gyermekek nyelvi szint-

jét. 

Kiemelt feladatok: 

– Spontán beszédhasználat (beszédértés, önálló nyelvi kifejezés, beszédérthetőség) 

– a kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása 

– az önálló szövegértő olvasás fejlesztése az alsó tagozaton hangsúlyosabban köznapi témájú 

szövegekre támaszkodva, majd később fokozatosan irodalmi művek bevonásával. Ez jelenti 

az olvasásra alapozó tanulás alapjainak lerakását. 

– a beszélt és az írott nyelv grammatikai rendszerének tudatos felépítése, gyakorlása 

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

– konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés (különösen az elvont fogalmak, az állan-

dó szókapcsolatok, az árnyaltabb megfogalmazási formák megismerése, alkalmazása) 

– a kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása 

– Az ismeretek elsajátításában támaszkodjanak mindinkább a hallás útján megszerezhető in-

formációkra. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció: 

A nyelv oktatása mindig az egyes tanulók egyéni képességeihez, hallásállapotához, anyanyel-

vi szintjéhez igazodva történik. 

Korszerű idegennyelvi tanítási módszereket alkalmazunk, elsősorban a köznapi kommuniká-

ciót fejlesztjük. 

– Lehetőség van az értékelés alóli felmentésre. Az értékelés alól felmentett tanulók számára 

szervezett foglalkozások során elsődleges célunk a képességfejlesztés, melynek egyik fő fel-

adata az idegennyelvi készségek fejlesztése, az idegen nyelv elemi szintű tanulására történő 

felkészítés. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez differenciáljuk, redukáljuk, helyettesítjük az ismeretanyagot. 

 

Matematikai kompetencia: 



85 

 

A matematikai gondolkodás fejlesztése a tevékenykedtetés, a manipuláció, a speciális szem-

léltetés és tananyagok – interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség szerinti alkalmazá-

sával valósul meg. 

– A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése hangsúlyos szerepet kap. A valóságos 

élethelyzetekben előforduló matematikai tartalmak megragadása mellett egyidejűleg az ezt 

leíró nyelvi kifejezésformák begyakorlása is szükséges. 

– A matematikai tartalmakat a szókincsüknek, szövegértésüknek, nyelvi fejlettségüknek meg-

felelő szintű szöveges feladatokban reprezentáljuk számukra. 

– Kiemelt jelentőségű a szemléltetés, melyben a valós élethelyzetek megélése, és a verbális 

megfogalmazással kísért konkrét tárgyi tevékenykedtetés továbbra is központi szerepet kap az 

interaktív tanulási lehetőségek alkalmazása mellett. 

– A matematikai jelrendszer – matematikai jelek, formulák – készségszintű alkalmazása a 

gondolkodásfejlesztés mellett elősegíti a nyelvi kompetencia fejlődését is. 

– Az auditív csatorna részleges kiesése miatt a matematikai kompetencia kialakulásához több 

időre, rendszeres gyakorlásra, többszöri ismétlésre van szükségük. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez differenciáljuk, redukáljuk, helyettesítjük az ismeretanyagot. 

 

Természettudományos kompetencia: 

Legyenek tisztában a tanulók (életkori szinten) a hallássérüléssel kapcsolatos ismereteknek, 

ismerjék fel a hallásjavító készülékek (hallókészülékek, CI) működési zavarait, a meghibáso-

dás jelzéseit. 

A hatékony önálló tanulás kompetenciához kapcsolódó tantárgyak tanításában a szemléltetés, 

a kísérletezés, a természeti folyamatok, jelenségek modellezése a lehetőség szerinti legtelje-

sebb megértés érdekében történik. 

 

Digitális kompetencia: 

Kiemelt feladatunk azon keresőprogramokkal való megismertetésük, melyek segítenek a lé-

nyegkiemelésben és az írott szöveg megértésében (digitális szótárak, képkereső programok 

stb.) Fontos felismertetni a tanulókkal azt a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd 

az azokkal való továbbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához. A nagyot-

hallók számára az internet használata lehetőséget biztosít arra, hogy kapcsolatot építsenek ki 

halló emberekkel, illetve kapcsolatot tartsanak sorstársaikkal. Fontos megismertetni velük 

ennek nyelvi kultúráját, valamint a kapcsolatkeresésben rejlő veszélyeket is. A digitális esz-

közöket használjuk más tanórákon is. 

A tárgyi tudás megszerzését a nagyothalló tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően, 

széleskörű szemléltetés segíti (szöveg, hang, kép, animáció, videó és interaktivitás), ami szí-

nesebbé, élményszerűvé teszi a tanulási folyamatot. 

A multimédia bevonása a tanítás folyamatába lehetővé teszi, hogy a nagyothalló gyermekhez 

többféle csatornán, többféleképpen és többszöri ismétlést biztosítva jusson el ugyanaz az in-

formáció. Az így megszerzett tudás számos művelődési területhez, iskolai és iskolán kívüli 

tevékenységhez kapcsolódik. A vizuális kommunikáció is mind nagyobb teret nyer, azaz a 

multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is 

előtérbe kerül. 

Lehetővé válik e során az egyes tanulókkal való differenciált foglalkozás és a nehezen tanuló 

gyerekek megsegítése, a hallássérült tanulók tanulási sikerélményhez juttatása. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: 
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A hallássérülésből adódó nehezített élethelyzetek, az esetleges kudarcok feldolgozását segíti, 

ha a hallássérült tanuló reális énképpel, önkontrollal, empátiával, toleranciával rendelkezik, 

valamint ismeri a frusztráció és stressz kezelésének technikáit. Fontosnak tartjuk a konfliktus-

kezelést, az asszertivitást, a kapcsolatépítést és az ezekhez kapcsolódó kommunikációs tech-

nikák elsajátítását. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia: 

A nagyothalló és a hallásjavító műtéten átesett tanulók későbbi társadalmi érvényesüléséhez 

fontos a körültekintő pályaorientáció, az irányított, tervezett pályaválasztás. 

Lehetőséget biztosítunk, hogy megismerhessék a számukra elsajátítható szakmákat, továbbta-

nulási lehetőségeket, és mindazokat a segítő technikákat, melyek megkönnyítik beilleszkedé-

süket a középiskolákban, illetve a felsőoktatásban. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

A művészet nyelvének értése és használata egy újabb kommunikációs csatornát nyit meg a 

nagyothalló gyermekek számára. A képi, térbeli gondolkodás, a kreativitás, a problémák fel-

vetése és megoldási utak keresése, az empátia, az elfogadás, az ízlés kialakulása mind újabb 

és újabb lehetőséget teremt a nyelvi fejlesztésre, az érzelmi élet gazdagítására és egyben a 

személyiség formálására. 

 

A hatékony önálló tanulás: 

Különböző tanulási technikák megismertetése (szótárak, lexikonok, ezek digitális változatai-

nak használata). Az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása (könyvtár, internet). Az új 

információk rendezése során fontos szerephez jut a gondolkodási képességek fejlesztése, 

mind a képzeleti, mind a fogalmi gondolkodás terén. 

 

4.4. A halmozottan sérült nagyothalló tanulók fejlesztése 

A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly gondot okoz a 

szakterületi intézmények gyógypedagógusainak, mivel a társuló fogyatékosságok, a diszfáziás 

tanulók nagyszámú megjelenése a speciális iskolákban korábban nem alkalmazott módszerta-

ni eljárásokat és óraszervezési technikákat igényelnek, ráadásul a specifikus nyelvi zavar, 

valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos formában, sajátos összetételben jelennek 

meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb mértéke mellett. Az érintett tanulók 

nagyobb arányú jelenléte minden bizonnyal jelentősen módosítja és megnöveli a gyógypeda-

gógusok szakmai tennivalóinak körét. A halmozottan sérült nagyothalló tanulók nevelési, 

oktatási lehetőségeit alapvetően befolyásolja a társult fogyatékosság jellege és súlyossága. 

a) A társuló zavarok közül előfordulásuk gyakorisága szempontjából kiemelkednek a speciális 

nyelv- és beszédelsajátítási, beszédértési és szövegértelmezési nehézségek (diszfázia, diszle-

xia, diszgráfia, diszgrammatika), melyek nem indokolhatóak a hallássérüléssel. A korrekció-

ban kiemelt szerepet játszanak az Egyéni anyanyelvi nevelés órakeretében felhasználható ha-

bilitációs jellegű órák és a csoportos órák szervezési lehetőségei. A korrekció során fontos 

szerepet játszanak az egyéni társalgások, valamint az alkalmazott speciális módszerek (pl. 

Affolter eljárás, Urbán-Kontra féle mozgásfejlesztő program). A korrekciós órákra a zavar 

súlyosságához igazodó óraszámban szükség van valamennyi évfolyamon. 

A tánc a zenével együtt fejleszti a hallást, a ritmusérzéket, a tanult mozgássorok hozzájárul-

hatnak a tanulási zavarok terápiájához, a tanulási képességek fejlődéséhez. A tánc, a zenével 

együtt segítheti a belső tartalmak kifejezését, az öröm megélését. 

b) Látássérülés vagy mozgáskorlátozottság 

Mozgáskorlátozottság. ill. jelentősebb rövidlátás esetén a korrekció érdekében más szakembe-

rekkel (tiflopedagógus, gyógytornász) való konzultációra ill. aktív segítségükre van szükség. 
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Látássérülés esetén az ültetésre (táblakép), az írott anyagok adaptálására és a tanárközelségre 

külön gondot kell fordítani. 

c) Értelmi fogyatékosság 

A fejlesztés egyaránt épít a nagyothalló tanulók, valamint az enyhén és középsúlyosan értelmi 

fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének irányelveire. Ezeket úgy alkalmazza, hogy figye-

lembe veszi a tanuló egyéni adottságait, fejlesztési szükségleteit, aktuális pszichés állapotát, 

az egyes területeken tapasztalt lemaradását, fejleszthetőségének határait. 

Az iskolai fejlesztés elveit és szakaszait – valamennyi érintett fogyatékossági terület pedagó-

giai és rehabilitációs feltételeinek biztosításával – a helyi tantervekben kell meghatározni. A 

helyi tantervben a tartalmaknak, a továbblépés feltételeinek meghatározásánál kell az érzék-

szervi fogyatékosság tényét, valamint a pszichés állapotot (pl. autizmus spektrumzavar) kell 

figyelembe venni. 

A közvetlen és tágabb környezet megismertetésére, az ismeretek közvetítésére és megerősíté-

sére, a cselekedtetésre, az önálló életvezetéshez szükséges készségek megalapozására, a pozi-

tív értékelésre épülő fejlesztés differenciált formában történik. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a hangos beszéd elsajátításának nagyfokú nehézsége vagy aka-

dályozottsága tapasztalható, egyéb alternatív kommunikációs lehetőségek is használhatók 

(gesztus-, jelnyelv, képi kommunikáció). 

Az egyéni felzárkóztató programok alapján történő fejlesztés során a domináns fogyatékos-

sághoz igazodva, de a társult fogyatékosságból eredő korlátokra figyelve szükséges a képes-

ségek fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlődést nyomon követő pedagógiai diagnoszti-

zálásra alapozva fogalmazhatók meg a fejlesztés rövid távú céljai, feladatai, követelményei. 

 

4.5. A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók iskolai fejlesztése 

A tanulók e csoportja esetében a sajátos nevelési igény a hallássérülés bekövetkezésének ide-

jétől jelenik meg. 

Állapotuktól függően folytatják tanulmányaikat előző iskoláikban vagy a hallássérültek meg-

felelő iskolatípusában. 

Oktatásuk Nat-hoz való viszonyát alapvetően a befogadó iskola helyi tanterve, hallássérülé-

sükből következő sajátos egészségügyi és speciális pedagógiai igényük szabályozza. 

Pedagógiai, valamint egészségügyi célú rehabilitációjukat – ezen Irányelvnek a hallássérül-

tekre vonatkozó fejezetén túl – az alábbiak figyelembevételével szükséges tervezni: 

– a hallókészülék használatára szoktatás, 

– a hallásmaradvány kondicionálása, 

– a meglévő beszédállapot fenntartása (megőrzése) és fejlesztése, 

– a szájról olvasás készségének kiépítése, fejlesztése, 

– a módosult életvitel elfogadtatása, a harmonikus személyiség erősítése. 

 

4.6. A nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációja 

A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozásokat a gyermek állapotához iga-

zodóan egyéni vagy kiscsoportos formában kell megszervezni. 

– Nagyothalló tanulóknál kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás. 

 

Pszichológiai habilitáció, rehabilitáció: 

– társuló zavarok korai diagnózisának segítése, szakemberekhez irányítás, a megfelelő minél 

korábbi terápiához való jutás támogatása; 

– a társuló zavarok következtében kialakuló másodlagos sérülések kialakulásának megelőzé-

se; 

– másság megélésének, a sérültség elfogadásának segítése; 

– az akadályozott kommunikáció miatt nehezített az érzelmek, indulatok kezelése, a belső 

feszültségek levezetése; 
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– a nyelvi akadályozottság miatt nehezített a konfliktusok kezelése, nem állnak rendelkezésre 

a megfelelő nyelvi formulák, minták; 

– a család támogatása a sérült gyermek nevelésében, ezzel segítve az autonóm, egészséges 

személyiség alakulását. 

 

Az egyéni anyanyelvi nevelés keretében történik: 

– a nyelvi kommunikáció megindításának támogatása, 

– a beszédfejlődés természetes vonulatának bejárása, az érthető, megközelítően természetes 

ritmusú beszéd kimunkálása. 

– a még hiányzó beszédhangok kialakítása, automatizálása illetve a meglévő hibás hangok 

korrekciója, 

– a szupraszegmentális elemek megfelelő használatának tudatosítása, a helyes beszédprozódia 

állandó gyakorlása, 

– a grammatikai, pragmatikai hiányosságok korrekciója 

– a szókincs folyamatos bővítése, a szavak, kifejezések értelmezése, melyek hiányában a jó 

beszédprodukció elérése lehetetlen. 

– A cochleáris implantácó-hallásjavító műtéten átesett gyermekek rehabilitációja, habilitáció-

ja, amelynek célja a speciális hallás-és beszédfejlesztés annak érdekében, hogy a környezet 

hangjainak felismerésétől a beszédhangok differenciálásán keresztül a beszédértés és az érthe-

tő beszéd birtokába jussanak. Mindezzel cél a minél korábbi integráció. 

Kiemelt feladat a tehetséggondozás, melynek keretében megvalósul: 

– Az átlagnál jobb nyelvi képességekkel rendelkező tanulók anyanyelvi kompetenciáink ki-

emelt fejlesztése a következő területeken: 

– a szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szer-

kezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével; 

– a kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és szöveg-

típusokban; 

– a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív haszná-

lata; 

– a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése; 

– az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; 

– a nem verbális önkifejezés képességének fejlesztése, illetve a partner nem verbális jelzései-

nek értelmezése. 

A kiemelkedő matematikai – logikai gondolkodással bíró tanulók matematikai kompetenciái-

nak fejlesztése és szövegértési kompetencia – szintjének olyan szintre emelése, amely képessé 

teszi őket a matematikai szöveges feladatok megértésére. 

Az anyanyelvi és a kiemelkedő egyéb kompetenciák mind magasabb szintű és szélesebb körű 

birtoklásának elősegítése minden műveltségi területen, amely képessé teszi tehetséges tanuló-

inkat a verbális, hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző infor-

mációhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására, ezzel az önálló tanulás képessé-

gének gyakorlására. 

 

 

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, 

akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióké-

pessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, 

gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 
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Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, 

valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 

 

5.2. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb 

érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, ame-

lyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen 

egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájéko-

zódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a 

kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mér-

tékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség különböző mérté-

kű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 

gyógypedagógus foglalkoztatása, 

b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagó-

giai nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is számottevő lehet. 

 

5.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

5.3.1. Alapfokú nevelés – oktatás szakasza 

a) alsó tagozat: 1–4. évfolyam. 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a 

hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatás-

szervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben 

hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megisme-

résnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyama-

tában az aktuális igényeknek megfelelően módosul a pedagógiai folyamat korrekciós, kom-

penzáló jellege. 

Az alsó tagozat első évfolyamán – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve –

egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezünk. A 

hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátításá-

ra, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivi-

tásban egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai neve-

lésnek is az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie. 

Ezen a tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások kö-

vetkezetes kialakítása és megerősítése. 

Az iskolánk a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben határozza meg azokat a pe-

dagógiai diagnosztikán és fejlesztési stratégián alapuló konkrét gyógypedagógiai eljárásokat – 

szükség esetén terápiákat –, amelyek az iskoláskor kezdő éveiben hatékonyan segítik a kész-

ségfejlesztést.  

 

b) felső tagozat: 5–8. évfolyam 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesz-

tésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátí-

tott tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-

tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, 

differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. 

 

5.3.2. Középfokú nevelés – oktatás szakasza 
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A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illeszté-

se, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A ta-

nulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognó-

zisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók az integrált keretek között történő – nevelés, oktatás 

során elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a 

munkaerőpiacra történő belépéshez, megmaradáshoz és az egész életen át tartó tanulás meg-

alapozásához elengedhetetlenül szükségesek. 

 

5.4. Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az Irány-

elvben leírtakat alkalmazzuk, amely megjelenik az iskola pedagógiai programjában, sajátos 

nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervében. Ebben szerepel a fogyatékos tanuló ne-

velése-oktatásának sajátos elvei, és figyelembe veszi a tanulást, fejlődést nehezítő körülmé-

nyeket is. Ezen belül meghatározzuk és biztosítjuk azokat a segítő eljárásokat, amelyek az 

eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú 

foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok kimunkálásához, a tantárgyak fej-

lesztési feladatainak megvalósításához gyógypedagógust alkalmazunk, és amennyiben a tanu-

ló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, 

konduktor) is bevonunk a fejlesztő munkába. 

 

5.5. A Nat alkalmazása 

5.5.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a 

Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátos-

ságokhoz igazodóan módosul. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül ké-

pessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük 

reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. 

Ki kell, hogy alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környeze-

téhez, a történelmi múlthoz. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészítjük a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására lehetőséget 

adunk az iskolai szintéren belül (diákönkormányzat). 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel 

a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges 

a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos vissza-

jelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése. Tanórán és tanórán kívül ehhez 

minden segítséget megadunk. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Célunk az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése ki-

emelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető felté-

telének kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében. 

Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a fizikai képzésre és a rendszeres testedzésre. 
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Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeret-

ének és testi-lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontosnak tartjuk a 

harmonikus családi minták és erkölcsi normák közvetítését s családi életre nevelésben, a fele-

lős párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi életükben felmerülő konfliktusok keze-

lésében. 

Kiemelt feladatunk az önálló életvezetésre való felkészítés. Ez jelenik a nevelés-oktatás teljes 

intervallumában, és kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját élmény, a tapasztalat. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A személyiségfejlesztő nevelés  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír a másság elfogadása, a 

betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása. A 

szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

megoldás képességének kialakítása. Erre nagy hangsúlyt fektetünk 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a személyes megtapasztalást, környezeti ártalmak és 

az emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítást, a helyes szokásrend kialakí-

tását. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következte-

tések közös levonása. Fontosnak tartjuk, hogy a szorosan vett természeti környezet ápolása, 

gondozása mindennapi feladatként jelentkezzen. 

 

Pályaorientáció 

Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolánk feladata a 

munka világáról képet nyújtani. A tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelően se-

gítjük pályájuk kiválasztásában, és az ehhez kívánatos képességek fejlesztésében. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A lehetőségekhez igazodóan felkészítjük a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági helyzet 

adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok), ennek 

megfelelően a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, családi életet, ház körüli 

tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben részesítjük. 

Segítjük a tanulókat, hogy ismereteket szerezzenek a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és 

a fogyasztás területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismertetése kiemelt fel-

adatunk. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Feladatunk annak segítése, hogy képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos 

médiumok nyelvét. Ismerjék az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési 

lehetőségeket. Fontosnak tartjuk, hogy tudatosuljanak bennük az ezekben az alkalmazásokban 

lévő veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés megkü-

lönböztetése. 

 

A tanulás tanítása 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontosnak tartjuk az egyénre szabott motiváció, az 

egyéni tanulási módok feltárása és biztosítása. Felkészítés a társadalmi integráció és a munka-

erőpiacra történő sikeres belépés szempontjából kiemelten fontos, egész életen át tartó tanu-

lásra. 
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5.5.2. Kulcskompetenciák 

Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként meghatározott 

kulcskompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) for-

máiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása elenged-

hetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, 

a munka világába való beilleszkedés érdekében. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag – a tanítási tartalom – eszköz a tantárgy 

nevelési feladatai megoldásában. 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

beszéd centrikusságot előtérbe helyezzük. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az 

elsődleges feladatunk. Az anyanyelv elsajátítása során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való 

igazodás mellett alapelvünk, hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszige-

telt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmaz-

za meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. 

Valljuk, hogy az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt 

eredményt, amely (az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a 

beszédnek, mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet‖ funkcióinak (kife-

jező, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és 

alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Figyelembe vesszük, hogy az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén 

értelmi fogyatékosok nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallá-

si észlelés, figyelem, emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei 

határozzák meg. 

A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakor-

lásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátítandók és gyakorolandók a gondolkodási 

műveletek (pl. problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzéke-

lés, észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia birtoká-

ban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a környező 

világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a tapasztalások útján 

megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi lét különböző 

területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanítás- tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét 

során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a 

konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabály-

tudat és a stratégiahasználat kialakítása. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati 

jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló termé-

szettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes termé-

szettudományos világkép kialakítása jelenti. 

Kiemelt feladatunk a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismeretei-

nek bővítése. 
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Digitális kompetencia 

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpont-

ban a munkához, az életvitelhez és a szabad idő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus 

ismeretszerzés és készségfejlesztés áll. Ennek segítését tartjuk kiemelt célnak. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja 

helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül a közügyekben való 

aktív részvételre. 

Az állampolgári kompetencia – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- pszi-

chológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában 

gyakoroltatva biztosítja. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének 

fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek 

és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. 

Fontos és segítendő célnak tartjuk, hogy a tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi 

fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, 

próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások segítségét. Tudjon segítséget kérni és adni. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Az ere-

detiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak 

az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmek-

nek is. 

Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést. 

 

Hatékony önálló tanulás 

A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni. Az írás, 

olvasás, számolás, az IKT eszközök használata, amelyek lehetővé teszik, hogy képes legyen 

az enyhén értelmi fogyatékos tanuló önálló ismeretek szerzésére. Képes legyen felismerni, 

hogy miben tud elsajátítani új ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni. 

Legyen képes közös munkában, csoportban dolgozni. 

 

A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek mind magasabb 

szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül. 

 

5.5.3. Műveltségi területek 

5.5.3.1. Magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén ér-

telmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfej-

lesztés és – gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok 

csökkentése. Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e spe-

ciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv rendszerére, a 

helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. 

Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a tanu-

lókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sok-

rétű viszonyulásról. 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

– vizuális észlelés – jelfelismerés, 

– akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

– a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

b) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

c) Grafomotoros készségek fejlesztése. 

d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memóriafejlesztés. 

f) Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése. 

g) A helyesírási szokások megerősítése. 

 

Fejlesztési feladatok 

Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben. 

A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is. 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, 

gyakorlása. 

Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása. 

A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása fo-

kozódó önállósággal. 

Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása. 

Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű művele-

teinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai. 

Mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló képes-

ség, vizuális észlelés fejlesztése. 

Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási problémahelyzetek 

felismertetése. 

Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli fel-

adatokkal. Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése. 

 

5.5.3.2. Idegen nyelvek 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfolyam 

előtt megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében. 

Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása 

iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében. 

A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a ta-

nulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, fejlettség-

üknek megfelelnek. 

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű 

élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezé-

sének. 

Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet 

párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a moti-

váció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. 

Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödõ igény alapján kívá-

natos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezet-

ben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk felfogása, 

megértése céljából. 
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A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlás-

ra. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Beszédszándék 

Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, motívumok feléb-

resztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság 

felkeltése. Az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkeltése. 

– Beszédértés 

Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. Egysze-

rű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása. Kapcsolatfelvétel a tanult 

témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése. 

– Beszédkészség 

– Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok megválaszo-

lására. 

 

5.5.3.3. Matematika 

A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók intel-

lektuális kapacitását. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások szint-

jén. 

d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak értelme-

zése, és a tapasztalatok összefoglalása. 

f) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének ki-

alakítása. 

g) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

h) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szoká-

sok kialakítása. 

i) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének támo-

gatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

j) Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel kapcso-

latos értékek megismertetése, elfogadtatása. 

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a 

tényleges megoldás összevetése. 

 

Fejlesztési feladatok 

A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élmény-

ből kiindulva. 

A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kez-

detben ismert, majd ismeretlen szituációkban. 

A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten. 

Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének 

kialakítása. 

A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a ma-

tematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának 

kialakítása. 
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A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével. 

Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) 

való emlékezés. 

Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, megol-

dása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás 

mentén. 

A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének meg-

ítélésében. 

A segítségkérés és – elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség fejleszté-

se, kialakítása. 

A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése. 

A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése. 

A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek isme-

reteihez igazodva. 

A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése. 

Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűzõdő megfogalmazással. 

A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése. 

Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között. 

A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása. 

Az ítélőképesség fejlesztése. 

 

5.5.3.4. Ember és társadalom. 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai 

jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A személyes él-

mény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek 

eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a törté-

nelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk. 

A fejlesztés kiemelt területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a 

szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelőssé-

get. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek, évszázadok, 

évezredek, az emberöltő megértése. 

– Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüggé-

sek felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család, közösség, nemzeti tár-

sadalom, a világ nemzetei. 

– Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés techniká-

jának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan hiteles, nem bi-

zonyosan hiteles, hiteltelen. 

– A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

– A kommunikációs képességek fejlesztése. 

– A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

– Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a fik-

ció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

– A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

– Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

– Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok 

Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből. 

A saját szerep, a saját feladat, a saját felelősség felismerése. 
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A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete. 

Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentõségéről. 

Erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából. 

Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő segít-

ségnyújtás mellett. 

Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig. 

A munkavállalás gyakorlata. 

 

5.5.3.5. Ember és természet 

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehető-

sége tűzhető ki célul. 

Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszo-

nyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos konstruktív magatartás- és 

viselkedésformák elsajátítása. 

E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel, környe-

zettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 

– Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

– A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

– A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, viszony-

szavak pontos használata, az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idői és téri változás ész-

lelése, értelmezése. 

– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fejleszté-

se. Ok-okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése. 

– Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

– A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, irá-

nyított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

– Kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet tapaszta-

latai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival. 

– Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés felfe-

deztetése konkrét példákon. 

Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, elvonatkoztatások. 

– Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható ciklusa-

ival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai. 

– Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal. 

– Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen. 

Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve. 

– Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi is-

meretei. 

– Törekvés az ember számára fontos egészségmegõrző szokások elsajátítására: egészséges 

táplálkozás, tisztálkodás, mozgás. 

– A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata. 

– A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása pél-

dák segítségével. 

– Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások ér-

telmezése. 
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– Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon keresz-

tül. 

– Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódások, 

konkrét tapasztalatok segítségével. 

– A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módozatainak 

ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi szervezetet ve-

szélyeztető anyagok hatásainak megismerése. 

Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése. 

– A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai ismere-

tek alkalmazása a működtetés során. 

– Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat. 

A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok meg-

ismerése. 

Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati összefüg-

gések, következmények felismerése, következtetések levonása. 

 

5.5.3.6. Földünk és környezetünk 

A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül sajá-

títhatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. 

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek fejlesz-

tésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, rehabilitációs célokat, feladatokat 

hordozva. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkozta-

tás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

– A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

– A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térképösszefüggé-

seinek felismerése. 

– Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a 

jelek, a szimbólumok világában. 

– Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum 

tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

– Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 

– Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 

– Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló ismeret-

szerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fejlesz-

tése, információk szerzése, kezelése. 

– Tájékozódás a földrajzi térben és időben. 

– Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban. 

– Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban. 

– A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, fo-

lyamatos gyarapítása. 

– Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természetföld-

rajzi övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismertetése pél-

dákon keresztül. 

– A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével. 

 

5.5.3.7. Művészetek 
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Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe 

van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a 

mélyebb megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörű kí-

nálata lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális megvalósí-

tására. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatte-

remtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

– Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése. 

– Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

– A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

– Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

– A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

– A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

– A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

– Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

– Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra gazda-

gítása. 

– Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati össze-

függések, következmények felismerése, következtetések levonása. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban. 

– Egyszerű közlő ábrák értelmezése. 

– A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése. 

– Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban. 

– Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében. 

– A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal szem-

ben empatikus személyiség kialakításának segítése. 

– Zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia) 

Az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek fejleszté-

se. 

 

5.5.3.8. Informatika 

A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjába a 

munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést állítja. 

A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az informatikai 

ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel cél-

jából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóinknak képessé kell válniuk az informatika eszköz-

rendszerének alapvető használatára. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Érzékszervi megismerések. 

– Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

– Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

– Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

– Csoportosítások, következtetések. 

– Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

– A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 

– A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

– Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 
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– Analízis, szintézis. 

 

Fejlesztési feladatok 

A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később ön-

állóan is. 

– A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építéséhez, prob-

lémák megoldásához. 

– Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével. 

– Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak megtanu-

lása, szokások kialakítása. 

 

5.5.3.9. Életvitel és gyakorlat 

A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével hozzájá-

rul a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A sérülés-

specifikus jegyek figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen megfogalmazott 

alapelveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai 

– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosítá-

sok, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat felfede-

zése. 

– A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, mo-

tiváltság ébrentartása. 

– A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, alkal-

mazása. 

– Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfej-

lesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

– A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

– A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő maga-

tartás elfogadtatása. 

– Szociális képességek fejlesztése. 

 

 

Fejlesztési feladatok 

– A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése, 

személyes lehetőség 

és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési problémák felismerése a 

családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésében. 

– Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mesterséges 

környezetben, anyagok, formák, egyszerû szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító tevé-

kenység műveletei. 

– Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel. 

– Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitelezés 

során. 

– Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása. 

– A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellátás-

ban, gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatában, a 

szolgáltatások igénybevételében. 

– Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban. 

– Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyugal-

mának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felismertetése 

egyéni sajátosságok szerint. 
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– A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyulás. 

– Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfonto-

sabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetõségekről, valóság és a vágyak valamint a 

realitások összehangolása. 

 

5.5.3.10. Testnevelés 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos 

ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogya-

tékosság nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé 

teszik, hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a 

szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a 

mozgásos játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakor-

latok elvégzésére. 

– Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

– Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképessé-

get. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyessé-

gének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló 

biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

– A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a 

téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság 

erősítése. 

– A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

– A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás belát-

tatása. 

– Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése. 

– Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség, mozgásal-

kalmazkodó képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, téri tájékozódó ké-

pesség fejlesztése. 

– Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése. 

– A megosztott figyelem képességének automatizálása. 

– Helyzetfelismerő képesség fejlesztése. 

– Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök 

alkalmazásával is. 

– Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok. 

 

5.6. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén 

értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyaté-

kosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola sajátos nevelési igényű 

tanulókra irányuló helyi tantervének részeként működnek. 

A gyógypedagógus - esetenként más szakember véleményének figyelembevételével – készíti 

el a fejlesztő programot, amely a tanuló sajátos nevelési igényeire, és egyedi tulajdonságainak 

fokozatos kibontakozását szolgálja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók kor-

rigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási techni-
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kák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a 

programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos peda-

gógiai diagnosztizálás. 

Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését, meg-

előzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. A habilitációs, rehabilitációs tevé-

kenység során a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt kell figye-

lembe venni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud 

vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kom-

penzálásához, a funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő 

zavarok kezeléséhez, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésé-

hez. 

 

5.7. A halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása 

Az enyhe értelmi fogyatékossághoz társulhat más fogyatékossági típus is. A halmozottan sé-

rült enyhén értelmi fogyatékosok oktatásában, nevelésében elsődleges szempont a társuló fo-

gyatékosságokra vonatkozó Irányelvek figyelembe vételével készített egyéni fejlesztési terv 

összeállítása más szakirányú gyógypedagógus, speciális szakember javaslatának kikérésével. 

Kiemelt cél a szükséges gyógyászati segédeszközök, speciális fejlesztőeszközök és oktatás-

technikai felszerelések balesetmentes és célszerű használatának, megóvásának megtanítása. 

 

 

6. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
6.1. A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szer-

veződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai képek-

ben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus fejlő-

dése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

A beszédfogyatékosság nem tekinthető elsődlegesen halláskárosodás következményének; 

együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, 

azok maradványtüneteivel; valamint tanköteles korban az olvasás/írás/helyesírás/számolás 

területén kialakuló verbális tanulási zavarral. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása 

céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak minősít. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek – az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló, észlelé-

si és feldolgozási problémáktól az ilg érthető beszédig – sokféle változatban előfordulhatnak. 

A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a 

továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai/logopédiai ellátásban részedsül, ami komplex 

fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában, az egyéni képességekhez igazodó tevékenység-

rendszer keretében végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az 

egészségügyi rehabilitáció a beszéd és nyelvi teljesítmény jellegétől függ. Ezek az alábbiak 

szerint csoportosíthatók: 

a) nyelvfejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia – ma-

radványtüneteként beszédgyengeség), 

b) orrhangzós beszéd, 

c) folyamatos beszéd zavarai (dadogás, hadarás), 

d) diszfónia, 

e) logofóbia (mutizmus különböző típusai), 

f) centrális eredetű szerzett beszédzavarok (centrális pöszeség, gyermekkori afázia, 

diszartria), 
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g) verbális tanulási zavar együttjárása az olvasás/írás/helyesírás/számolás területén mutatkozó 

problémákkal vagy ezek halmozott előfordulása. 

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel 

ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek 

beépítése a pedagógiai teendők sorába. A terápia komplex szemléletű. logopédiai, orvosi, 

pszichológiai team munka alapján történik. 

 

6.2. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

6.2.1. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében 

elsőbbséget biztosítunk az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók (különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű) személyi 

és tárgyi feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. Ez biztosítja a tanulók szá-

mára a felfelé nivellálást a segítő pedagógiai környezetet. 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján komp-

lex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó tevékeny-

ségrendszer keretében történik. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint 

az egészségügyi rehabilitáció a beszédfogyatékosság jellegétől függ. 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tan-

tárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedünk a pszichológiai és fiziológiai ténye-

zők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüg-

gésrendszerére. 

b) A fejlesztés tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől az 

egyénre szabott terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexi-

tás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a szocioadaptív viselkedés 

és a szociokulturális környezet sajátosságainak figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kineszté-

ziás, a hallási, a látási, a beszédmotorikus benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

e) Fontosnak tartjuk a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a nyelvi és kognitív ké-

pességek kölcsönhatásban állnak, komplex fejlesztéssel a terápia hatékonysága fokozható. 

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása az osztályban megvalósuló, szakmailag 

megalapozott, differenciált foglalkoztatás mellett megköveteli az egyéni és csoportos foglal-

kozások változatos szervezeti kereteit. 

g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív, komplex és folyamatos fejlesztő-

munka napi rendszerességgel. 

h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában – a minél gyorsabban 

automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt 

partner. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetsé-

gesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientá-

ció folyamatát is. 

 

6.2.2. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott 

szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának megnövelése – általában 

az első évfolyam tananyagának két tanévre történő elosztásával – indokolt lehet. 
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6.2.3. A többségi iskolában történő együttnevelés 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók integrált oktatását 

felvállaló iskolánknak inkluzív pedagógiai szemlélettel és a különleges nevelési, oktatási, 

fejlesztési igény személyi és tárgyi feltételeivel rendelkezik. 

Az inkluzív iskola ismeri a fogyatékosságból eredő hátrányokat és biztosítja, hogy a beszéd-

fogyatékos gyermekek a szükségleteiknek megfelelően hozzájussanak azokhoz a pedagógiai 

többletszolgáltatásokhoz, amelyek a hátrányok leküzdését segítik. 

A gyermek harmonikus személyiségfejlődése érdekében a pedagógusok, a logopédus és a 

szülő szorosan együttműködik. 

 

6.2.4. A NAT alkalmazása 

6.2.4.1. Fejlesztési területek, nevelési célok 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes mű-

veltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok 

fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, családi 

életre nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatos-

ság, gazdasági és pénzügyi nevelés, média tudatosságra nevelés. 

Hazánk történelmének és jelen eseményeinek megértésén keresztül képessé tesszük a tanuló-

kat a társadalmi folyamatok megismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Fel-

készítjük a felnőtt lét és a tágabb környezet megismerésére, az állampolgári jogok és kötele-

zettségek érvényesítésére.  

Kiemelt feladatnak tartjuk az önálló családi életre való felkészítést, az erkölcsi normák és 

harmonikus családi minták közvetítését. Nagy jelentőséggel bír az együtt érző, segítő attitűd 

kialakítása, a szociális érzékenység és az önkéntes feladatvállalás képességének kialakítása.  

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóknak ismeretet kell szerezni a célszerű gazdálkodás, pénz-

használat, fogyasztás és környezettudatosság területén. A beszédfogyatékos tanulók esetén 

kiemelt jelentőséggel bír, hogy használni tudják az ismeretszerzés legmodernebb eszközeit 

(pl. internet). 

A fenti kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása során a beszédfogyatékos tanulók esetlege-

sen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézségei jelentenek 

nehézséget. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegekkel segítheti 

a pedagógus a tanulók munkáját. Fontosnak tartjuk az alapfogalmak megértését, memorizálá-

sát egyénre szabott módszerekkel. Fontos a kifejezőkészség állandó fejlesztése és a kommu-

nikáció iránti igény kialakítása. Kiváló lehetőséget nyújt erre az interperszonális készségek 

fejlesztése, a szociális érzékenység kialakítása, az együttműködésre való képesség fejlesztése, 

a különféle konfliktuskezelési eljárások elsajátítása. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A pedagógus segíti a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális megismerésében, elfogadásá-

ban, szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt feladatnak tartjuk a tanuló önismeret-

ének fejlesztése, a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az 

esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy az esetleges maradandó tüne-

tekkel később is teljes életet tudjon élni. 

A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbálisan kife-

jezni, külön figyelmet kell fordítani az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére. 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt fel-

adatunk. 

Biztosítjuk a tanuló számára a rendszeres mozgásélményt, a rendszeres testedzést. 
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Médiatudatosságra nevelés 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai 

eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és 

munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. 

A médiatudatosságra nevelés segít tájékozódni a valóságos és virtuális világban. Ezt kiemelt 

feladatnak tartjuk és segítjük. 

 

Pályaorientáció 

A beszédfogyatékos tanuló készségeinek, képességeinek alapos feltérképezése szükséges a 

felnőtt életre történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és fenntartás képességének javítása 

alapvető feladatunk.  

Célunk a szociális kompetencia további önálló fejlesztésének kialakítása. A felső tagozatban 

tantárgyak tananyagtartalmainak közvetítése során a pedagógusok megismertetik a beszédfo-

gyatékos gyermekkel a különböző szakmákkal kapcsolatos elemi ismereteket, hogy legyen 

reális képük a társadalmi munkamegosztásról. 

 

Tanulás tanítása 

A beszédfogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motivációk kialakítása, az egyéni 

tanulási stratégiák feltárása. Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási programok 

tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának beszédfogyatékos tanulók esetében 

kiemelt szerepe van. 

 

6.2.4.2. Kulcskompetenciák fejlesztése 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben megfo-

galmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban illeszkedik 

a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmakhoz. 

Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredményesen al-

kalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, figyelembe kell vennünk a tanuló egyéni 

sajátosságait. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Kiemelt fontossággal bírnak az alábbi területek: 

– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv 

területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket 

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, megerősí-

tése, beszédtudatosság kialakítása 

– a beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, előse-

gítve a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való továbbdolgo-

zás, továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását 

– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv kü-

lönböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató okta-

tás 

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

– a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság sajátosságai-

nak függvényében, a fogalomalkotás kialakítása 

– számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 

– a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony 

kialakításával 
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– a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek kommuni-

kációjában 

– a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyer-

mekek kommunikációjában 

 

Idegennyelvi kommunikáció 

Célunk az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint 

nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, 

figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket. 

A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során a multiszenzoros technikákat is (auditív-, 

vizuális-, verbális-, drámatechnikák) használunk, valamint tudjuk, hogy a verbális és nem 

verbális kommunikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű alkalmazása kiemelten 

fontos. 

A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, me-

lyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül is 

segítséget nyújthatnak. 

Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók esetében 

főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a cél. Az írásbeli kom-

munikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- és helyesírás-

ellenőrző programokkal is segítjük. 

Fontos pedagógiai cél a beszédfogyatékos tanulók természetes gátlásainak feloldása az idegen 

nyelv kommunikációs helyzetben történő használata során. 

 

Matematikai kompetencia 

A legfőbb cél a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése, konkrét cse-

lekvésekhez kötött helyzetekben. Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülé-

sével, ami szövegértési nehézségekben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megér-

tésének, illetve a verbális absztrakciónak a fejletlensége. A mennyiségekkel és a számosság-

gal kapcsolatos ismeretek tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a 

számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén, stb.) különös figyelmet for-

dítunk a megfelelő tempó kialakítására, és építünk a tanulók maximális együttműködésére, a 

mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az analóg cselekedtetésre.  

A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél tekintettel vagyunk a vizuális észlelés 

nehezítettségére, a téri tájékozódás zavarára. A matematikai gondolkodás fejlesztése speciális 

szemléltetéssel és tananyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség 

szerinti alkalmazásával valósítjuk meg. 

A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a szó-

beli kifejezés erősítésének különösen erőteljes eszköze. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot okozhat azok-

ban az esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális absztrakció akadályokba 

ütközik. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegek alkalmazása 

szükséges az egyes összefüggések mechanikus memorizálásának megsegítésére. 

Tanulónként eltérő lehet az absztrakciós szint, ahol be tudnak kapcsolódni a természettudo-

mányos jelenségek értelmezésébe. A kritikai gondolkodás képességének fejlesztése többnyire 

kis lépésekben valósítható meg. A mindennapi tapasztalatokból kiindulva törekedünk arra, 

hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen betekintésük, az egységes ter-

mészettudományos világkép kialakítása érdekében. Eredményes tanári stratégia lehet a termé-

szeti jelenségeknek alternatív módon, több fogalmi szinten, az összes érzékszerv bevonásával 

való közvetítése. 
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Szisztematikusan építkezve támaszkodunk az internetre, amelynek segítségével a legkülönbö-

zőbb természettudományos ismeretek audio-vizuális formában hozhatók közel a beszédfogya-

tékos tanulókhoz. 

 

Digitális kompetencia 

Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mivel 

az informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent. Felada-

tunk azoknak a digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az ismeret-

szerzést, az interperszonális kapcsolatépítést. Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a 

számítógép alternatív csatornaként működhet a mindennapi kommunikációban. 

Hozzásegítjük a tanulókat, hogy a rendelkezésükre álló információs társadalom technológiáit 

használják a maguk segédeszközeként a számukra szükséges területeken. 

Főként az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert ezek 

segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat. Az információgyűjtés- és keresés, a 

multimédiás tartalmak kezelése a beszédfogyatékosok számára körülhatárolható, jól teljesíthe-

tő feladat, ezért építhetünk a tanulók erős motivációjára. 

Egyes ikonok, szóképek felismerésével, speciális alapfogalmak, kifejezések megtanulásával 

olyan eszközök birtokába jut, amivel önállóan is tud tájékozódni a digitális világban. A tanuló 

érzékelje azt a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgo-

zás miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához.  

Figyelembe vesszük, hogy pedagógus feladata, hogy a tanulók figyelmét a konkrét eszközök 

és szoftverek használatán, illetve a kommunikáció élményén túl arra irányítsa, miként lehet az 

információs társadalomban a beszédfogyatékosságból eredő hátrányokat minimalizálni. 

Súlyos diszgráfia és helyesírászavar esetében felső tagozaton a számítógépet és annak írást, 

helyesírást segítő programjait használjuk azt követően, hogy a gyermeket a klaviatúra haszná-

latára megtanítottuk. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Cél az adaptív viselkedés kialakítása, fejlesztése, a beszédfogyatékos tanulók támogatása ab-

ban, hogy az őt körülvevő társadalmi és gazdasági környezet eseményeit képes legyen feldol-

gozni, szükség esetén azok menetébe bekapcsolódni. Az oktatás folyamán fontosnak tartjuk a 

fokozatosság mellett a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való 

kipróbálása, az érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalatához 

köthető társadalmi feladatok szemléltetése, a tanulók közvetlen megszólítása, bevonása a fel-

adathelyzetbe. Fontosnak tartjuk, hogy a tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a kiin-

dulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges feladatát, képes legyen esetle-

gesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében érdekeit érvényesíteni. 

Fontos hangsúlyt helyezünk a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 

variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. 

A pedagógus feladata, hogy felébressze a gyermek motivációját arra, hogy részt vegyen a 

szociális kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képviselni (üt-

köztetni, egyeztetni stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. Segítjük, hogy a be-

szédfogyatékos tanuló fokozatosan elsajátítsa azt a képességet, hogy rátaláljon a megfelelő 

kommunikációs stratégiára, képes legyen az egyedi kommunikációs helyzetekhez alkalmaz-

kodni. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő kommunikációs esz-

közt ad a beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a problémafelismerő – és megoldó 

képesség, a képzelet, a képi gondolkodás fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a művészeti 
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nevelés. Ezen a kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazda-

gítása a kommunikáció minden szintjét fejleszti. 

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a 

kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját segíti elő. Ennek segítését kiemel-

ten fontosnak tartjuk. 

A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbe-

li rendezés; szín-, forma és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a beszédfogyatékos 

tanuló speciális készségfejlesztésére. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a könyvtári 

ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Alapvető feladatunk ennek 

megtanítása.  

Az önálló ismeretszerzést, az információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott 

módszerekkel, a mindennapi életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy vizuális mo-

dellezésével segítjük. A szövegfeldolgozás, az új információk rendezése során fontos szerep-

hez jut a gondolkodási képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fogalmi gondol-

kodás terén. 

A pedagógusaink feladata az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció ki-

alakítása. 

 

6.2.5. A NAT és a kerettantervek alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban és a választott kerettantervben foglaltak az irányadó-

ak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvé-

nye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vo-

natkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvénye-

síthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott módosítások fi-

gyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. 

 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlásokat és lehetőségeket mindenkor figyelem-

be vesszük és alkalmazzuk: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés 

jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A Magyar nyelv és irodalom, a Művészetek, a 

Testnevelés és sport, valamint az Élő idegen nyelv fejlesztési feladatainak megvalósítása kí-

ván nagyobb figyelmet, a beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között 

hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Néhány szempont azonban általánosítható: 

– olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, 

szótagoló olvasástanítási módszer ajánlott; 

– a súlyosabb beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, 

érési szakaszok tervezendők; 

– az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás 

teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 

 

Művészetek. Testnevelés és sport 

Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri orientáció, 

mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását. A dráma és a tánc 

nagy szerepet kap a rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is. 
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Idegen nyelvek 

A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek – pl. dadogók esetében az írásbeliség, 

diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek – elsőbbségét biztosítjuk. 

 

6.2.6. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció 

6.2.6.1. Az egészségügyi rehabilitáció formái 

Együttműködés a szakemberekkel. 

– Szemészeti vizsgálat, ellátás. 

– Pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia. 

– Relaxációs tréningek. 

 

6.2.6.2. A pedagógiai rehabilitáció ajánlott tevékenységformái 

A) Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 

B) Szenzoros integrációs terápiák (olyan mozgásos lehetőség, amelynek segítségével az éret-

len vagy sérült idegrendszer a saját aktív részvételével fejlődik) 

C) Kommunikációs tréningek (a beszéddel és kommunikációval kapcsolatos tudatosság kiala-

kítása) 

D) Bábterápia (személyiség és önértékelés fejlesztés, konfliktuskezelés kommunikációs zavar 

esetén) 

E) Drámaterápiás foglalkozások (azon gyermekek számára, akiknél a beszéd- és nyelvi prob-

lémák hátterében vagy következtében pszichés problémák állnak) 

F) A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszkö-

zök, módszerek biztosítása 

 

A) Logopédiai egyéni és csoportos terápia a leggyakoribb kórformák esetében 

A beszédfogyatékos tanuló az iskolai oktatás keretében, annak részeként vesz részt a beszéd 

technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A beszédfogyaté-

kosság eltérő kórformái szerint a rehabilitációs feladatok is eltérőek. 

 

A/1 Nyelvi fejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia – 

maradványtüneteként beszédgyengeség) 

Az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszéd illetve nyelvi produkciója jelentős mérték-

ben elmarad a biológiai életkorához képest. Az akadályozott illetve hiányos nyelvi produkció 

a nyelv többszintű sérülésében a beszédészlelés, beszédmegértés, valamint a nyelvi kifejezés 

területén jelentkezhet. 

A terápia célja: 

A nyelvi közlés feldolgozás és kifejezőkészség többszintű összetevőjének (beszédészlelés, és 

beszédmegértés, valamint a tiszta, pontos artikuláció, szókincs, nyelvtani rendszer, szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség) sokoldalú, intenzív differenciált fejlesztése, amely specifikusan 

egyéniesített jellegű. 

A logopédiai terápia feladata: 

– a mozgások (beszédmozgások és finommotorika) speciális fejlesztése, 

– grammatikai rendszer rendezése, fejlesztése, verbális munkamemória fejlesztése 

– a beszédre irányuló figyelem és emlékezet fejlesztése, 

– az aktív és a passzív szókincs bővítése, 

– verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése, 

– a gondolkodási stratégiák fejlesztése 

– a beszédészlelés és -megértés fejlesztése, 

– az olvasás/írás/helyesírás zavar megelőzése. 
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A/2 Dadogás 

A beszéd összerendezettségének zavara kommunikációs zavar, amely a ritmus és az ütem 

felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik. A dadogás terápiája komp-

lex (logopédiai, orvosi, pszichológiai), egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– relaxációs gyakorlatok 

– cselekvéshez kötött beszédindítás, 

– helyes légzéstechnika kialakítása, 

– mozgás, ritmus és beszéd koordinációjának fejlesztése, 

– a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása, 

– a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés fejlesztése 

– a dadogó és környezete közötti pozitív kapcsolatok kialakításának elősegítése. 

 

A/3 Hadarás 

A beszéd összerendezettségének zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok 

kihagyása, összemosása (tapasztása), a pontatlan hangképzés, a monotónia, az egyenetlen 

beszédritmus és a beszédhangsúly hiánya jellemző. 

A hadaráshoz gyakran társul a könnyen elterelhető figyelem és érdeklődés. A hadarás terápiá-

ja komplex (logopédiai, pszichológiai) egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– a beszédfigyelem fejlesztése, 

– helyes légzéstechnika kialakítása, 

– beszéddallam és beszédritmus fejlesztés 

– az artikulációs bázis ügyesítése 

– beszédhangsúly gyakorlatok 

– a normális tempójú és ritmusú beszéd automatizálása 

– a beszéd prozódiai elemeinek tudatosítása 

– az állandó önkontroll kiépítése és fejlesztése 

 

A/4 Diszfónia 

A hang illetve hangképzés zavara, a beszéd során a hangszín rekedt, a hangképzés kemény, 

préselt, és a hangteljesítmény lényeges csökken. A diszfónia terápiája komplex (logopédiai, 

orvosi, pszichológiai), egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe való beépítése, 

– a hangminőség és az anatómiai-élettani viszonyok további romlásának megakadályozása. 

 

A/5 Orrhangzós beszéd 

Az élettani nazális rezonancia kórosan megváltozik. 

Legsúlyosabb esetei az ajak- és/vagy szájpadhasadékok következtében alakulnak ki. A 

szájpadhasadékkal gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. 

Az orrhangzós beszéd terápiája komplex (logopédiai, orvosi, esetenként pszichológiai), 

egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– a beszédizomzat fejlesztése 

– a lágyszájpad izomzat működésének fokozása 

– a kóros, nazális rezonancia megszüntetése, illetve csökkentése 

– a beszédartikuláció javítása az anatómiai viszonyok figyelembe vételével 

 

A/6 Olvasás/írás/helyesírás tanulási zavara (verbális tanulási zavar esetén) 

Az intelligencia szinttől független gyenge olvasási és írásteljesítmény. 
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A logopédiai terápia célja: 

– mozgáskoordinácó és ritmusérzék fejlesztés 

– iránydifferenciálás, téri észlelés fejlesztése 

– beszédészlelés fejlesztése 

– fonológiai tudatosság fejlesztése 

– a tévesztett betűk differenciálása, a folyamatos olvasás automatizálása 

– a beszédemlékezet és figyelem fejlesztése 

– szövegértés fejlesztése: beszéd- és nyelvi fejlesztés 

– grafomotoros készség fejlesztése, írás- és helyesíráskészség javítása 

 

A/7 Számolás tanulási zavara (verbális tanulási zavar esetén) 

Az intelligenciaszinttől független gyenge számolási teljesítmény. 

A logopédiai terápia célja: 

– képességfejlesztés (mozgás, észlelés, kognitív és tanulási funkciók fejlesztése) 

– szám- és műveleti fogalmak kiépítése (számosság, számérzék, analóg mennyiség rendszer; 

alapműveletek) 

– alapvető mennyiségi és matematikai ismeretek kialakítása 

– matematikai fogalmak megértése és használata 

– matematikai szimbólumok tartalmi azonosítása 

– matematikai szövegértés fejlesztése 

– geometriai alapismeretek 

– időbeli tájékozódás 

 

6.2.7. A halmozottan sérült beszédfogyatékos tanuló 

A beszéd- és nyelvi teljesítmények súlyos zavarai egy-egy tanulónál halmozottan is előfor-

dulhatnak. Nem ritka a nyelvfejlődési zavar hadarás-dadogás együttese. Az iskolai szakaszban 

ehhez olvasás-, írás-, helyesírás,- számolási nehézség társulhat. A tünetek megjelenhetnek 

párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert jelensége is, amikor pl. a kiejtés javítását, 

javulását követően dadogás, hadarás lép fel.  

Ilyen esetekben a fejlesztési elvekre épülő terápiák tudatos alkalmazása a rehabilitáció döntő 

tényezője. Más esetekben a beszédfogyatékossághoz társuló mozgásszervi, érzékszervi, pszi-

chés fejlődés zavarai nehezítik a fejlesztést. A velük való foglalkozás a logopédia és a társuló 

fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek kombinációjával, egyéni fejlesztési terv alap-

ján történik, személyre szabott értékeléssel. 

 

 

7. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
7.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

7.1.1. Általános jellemzők 
Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett 

ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának 

következményei. Az iskoláskor eléréséig – vagy tovább – kezeletlenül maradt fejlődési zavar 

és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével 

egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a felnőttkorba, 

így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas vi-

selkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely 

jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanu-

lóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztal-

ható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott köl-

csönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi 

sérülése és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten 
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előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp 

úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelli-

gencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a meg-

ismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikusfejlesztésre min-

den érintett gyermekeknek joga és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran 

megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a 

nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérü-

lése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy 

hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat 

annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni 

lehet. 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges képes-

ség hiányok egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és pe-

dagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta 

elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott állapotok-

ban csaknem tünet mentessé fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban 

különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körülmények ha-

tására felerősődhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a tanuló autizmusá-

nak súlyossága széles skálán szóródik. 

 

7.1.2. A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási 

szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen befo-

lyásolják. 

Ezek lehetnek: 

– értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar), 

– beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, 

– viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás). 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló 

autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni kombináci-

ójához kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmus-specifikus pedagógiai 

módszereket összehangolni. 

 

7.1.3. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése 

Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az autisztikus 

spektrumon elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba sorolható-

ak. 

 

7.1.3.1. Izolált típus 

Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, eluta-

sítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai 

is. A legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport. 

 

7.1.3.2. Passzív típus 

Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A 

legjobban tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is. 

Passzivitása, együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a tan-

anyagot, csak jelen van, illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul‖. 

 

7.1.3.3. Aktív, bizarr típus 
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Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat 

kezdeményező. 

Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi tekintetbe, saját 

érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 

 

7.1.3.4. Merev, formális típus 

Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű személyekben alakulhat 

ki a jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll. 

A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak. 

 

7.1.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a hagyományos 

tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából – kiemelkedő jelentőségű tu-

lajdonságai 

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az informá-

cióátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya. Legsúlyosabb 

esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat 

megkülönböztesse. 

b) Aszociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm későbbi, 

direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége – gyakran teljes – 

hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet ne-

hezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás. 

d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásá-

nak sérülése. 

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás vagy a 

mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség. 

f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, módjával, a 

szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

 

7.1.4.1. Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet 

– A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 

– Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

– Jó mechanikus memória. 

– Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció, 

kitartás. 

– Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges 

számtan, földrajz, zene 

– viszonylag jó képességek. 

 

7.1.4.2. Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás 

során 

– Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre 

utaló viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.). 

– Figyelemzavar gyakorisága. 

– Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai. 

– Inger feldolgozási, vizuo-motoros koordinációs problémák. 

– Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya. 

– Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 

– Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

– A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 
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– Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

– Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél). 

– Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével vagy új 

körülmények közötti alkalmazás során. 

– A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya. 

– A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

– A valóság téves értelmezése, felfogása. 

– Realitás és fantázia összetévesztése. 

– A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, több-

részes utasítások esetén. 

Szó szerinti értelmezés. 

– Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége (). 

– Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a hely-

zetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

– Szabad időben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése. 

– Félelmek, fóbiák, szorongás. 

 

7.2. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális fejlesztésének elvei, céljai, 

feladatai és módszerei 

7.2.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, fel-

adatai 

– A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb fel-

nőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, 

kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő kom-

penzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

– A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési 

elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos 

készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való 

beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

– Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segít-

ségével történő elsajátítása. 

– A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön 

kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, 

az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, problé-

ma-megoldási módszerek tanítása. 

– A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át 

megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges 

információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátí-

tott nagy mennyiségű információ és készség az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

számára nehéz tananyagot jelent. 

A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e 

szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni. 

A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy 

mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához 

(az egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó 

vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó rész-

funkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell il-

lesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható 

viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 

– az ön-(esetleg köz-) veszélyes viselkedések kezelése, 

– a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 
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– a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

– az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 

7.2.2. Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

– A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért 

intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen képesség-

profil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre alkalmas 

eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos követésével. 

– Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az időbeli és 

téri tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt 

segítő eszközrendszer kialakítása). 

– Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

– Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek 

között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

– A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ 

átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább 

független módszereket és médiumokat 

(pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek 

szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. az egyéni, a 

kis- és nagyobb csoportos tanítási helyzetben, a frontális munkában való tanulás). 

– A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

 

7.2.3. A speciális fejlesztés szervezési feltételei 

7.2.3.1. A fejlesztés formái  
Az iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak alkalmazásával. 

Speciális csoportban: egyéni és kiscsoportos formában. 

 

7.2.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a rugalma-

sabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a korai 

fejlesztésben és óvodai nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség lehet az 

iskoláskor előtti képességfejlődés területeinek fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés pedagógiai 

szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a Nat-ban és a kerettantervekben rögzített 

pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervekben és egyéni 

fejlesztési tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek, fejleszthetősé-

gének megfelelően. Az alsó szakasz (1–4. évfolyam) elvégzéséhez általában hosszabb időke-

retre van szükség. 

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes 

műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a kerettanter-

vekben meghatározott életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben egyéni fejleszté-

si terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek párhuzamos fejlesz-

tése szükséges. 

Az alábbi szakaszolás az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek speciális fejlesztésé-

nek általános vázlata. 

Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni fejlesztési tervekbe szükséges 

beépíteni. 

A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő 

szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési 

lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű 

képzés intenzitásától. 
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7.2.4.1. Első szakasz 

Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de 

gyakran belenyúlik az alsó tagozat időszakába. 

Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális felmérésének) tapasztalataira alapoz-

va, egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül. 

Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. 

Ennek érdekében: 

– a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése, 

– az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges cél-

irányos kompenzálása, 

– az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának megelőzése, 

illetve rendezése, 

– fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. protetikus, segédesz-

közökkel felszerelt augmentatív környezet, eszközök használatának elsajátítása, adaptív visel-

kedési formák, szokások kialakítása. 

 

Fejlesztési területek: 

a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

– Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása. 

– Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

– Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és alternatív eszközzel tör-

ténő kommunikáció használatának tanítása. 

– Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 

– Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet) hasz-

nálatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén. 

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

– Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). 

c) Kognitív fejlesztés 

– Elemi ismeretek, fogalmak. 

– Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

– Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

– Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és tan-

eszközök célszerű használata). 

– Általánosítás képességének fejlesztése. 

– Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

– Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

– Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

d) Viselkedésproblémák kezelése 

– Viselkedésproblémák megelőzése. 

– Alternatív viselkedések kialakítása. 

– Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

 

7.2.4.2. Második szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú nevelés-

oktatás szakaszába. Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való 

minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben. 

 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

– képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 
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– a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális kommunikáció 

kiterjesztése, 

– kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra 

– ismeretek bővítése 

– önellátás körének bővítése, 

– házimunka, 

– munkára nevelés megalapozása. 

 

7.2.4.3. Harmadik szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával vagy a középfokú nevelés-oktatás szakaszával. 

Cél a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és munka-

végző képesség elérésének megalapozása. 

 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

– képességek szinten tartása, 

– tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával, 

az egyén képességeinek megfelelően, 

– önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 

– munkára nevelés, pályaorientáció. 

 

7.2.5. A Nat és a kerettantervek alkalmazása 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi 

sérülés azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani 

javaslatok. 

Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításá-

hoz hosszabb időtartamot szükséges biztosítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képes-

ségek fejlődését pedig kognitív stratégiákkal kell támogatni. 

A Nat fejlesztési területei, nevelési céljai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a 

sérülés típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt célok elérésére szükség 

esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak 

hangsúlyosabban jelennek meg. A többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, 

a spontán, funkcionális kommunikációt, egészségnevelést és munkakészségeket speciális re-

habilitációs tantárgyként javasolt tanítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az au-

tizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt figyelembe kell venni. 

Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi 

iskolák kerettantervét, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült keret-

tantervet egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. A tananyagot mennyiségi és minőségi 

szempontból módosítani és redukálni kell a tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes 

műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési 

tervekben kell rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök haszná-

lata szükséges. 

 

7.2.5.1. A Nat fejlesztési területei-nevelési célok 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 

való harmonikus kapcsolat. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken ke-

resztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk 

értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk. 
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 

olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítjunk ki, melyek lehetővé 

teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és mér-

téke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel abban, 

hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, alkalmazkod-

jon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, 

a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel 

azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A sikerélménye-

ket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása 

kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Elsődleges feladatunk az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértéke-

lés támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. 

A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 

szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 

A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell 

nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé te-

szi. 

A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség 

megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 

 

A családi életre nevelés 

A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő jelentő-

ségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-specifikus 

célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a hagyományos 

módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében. 

A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és terjeszthe-

tők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a szociális-

kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és gondolko-

dás fejlesztésére. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél az önkéntes feladatvállalás 

egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és kompetenciájukat az ön-

kéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együtt-

működési és problémamegoldó képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulá-

sát, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, se-

bezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, kísérésével 

vonhatók be önkéntes feladatokba. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Figyelembe vesszük, hogy a környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív 

közreműködése nélkül elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi 

élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása. 
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Pályaorientáció 

Tudjuk, hogy az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően 

fontos. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása 

már a fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének képessége. 

Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a 

munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés szín-

vonalát is figyelembe vesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientáció során építsünk a 

tanuló speciális érdeklődési körére, erősségeire. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos 

alapvető ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyösnek tartjuk, ha ezek az ismeretek 

valódi élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági össze-

függések megértése, illetve azok kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében nagy 

egyéni eltéréseket mutat.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségűnek tartjuk az autizmus spektrum zavarral 

küzdő tanulók nevelésében, mert tudjuk, hogy az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek 

lehetnek a különböző médiumok által közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekin-

tetében és fokozott a függőségek kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médi-

umok lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolat-

teremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhe-

tővé teszi a szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményei-

nek enyhítéséhez. 

 

A tanulás tanítása  

Fontos terület a számunkra, mert tudjuk, hogy az autizmus számos speciális kognitív nehéz-

séggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. A tanulási folyamatban az élő nyelv és a 

szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális információhordozók alkalmazása segíti a vi-

lág megismerését. Az állandósághoz való ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs 

lehetőségeinek ismerete és kiaknázását kulcsfontosságúnak tartjuk a tanulás szempontjából. 

 

7.2.5.2. A kulcskompetenciák 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint 

az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zava-

ra, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkciók megértésének sérülé-

se. Minden autisztikus gyermeknél – függetlenül verbális képességeik színvonalától – elsőd-

leges célunk az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremté-

se. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazásá-

ra. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek fej-

lődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A 

fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas 

alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a 

helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. 
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Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs 

képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar 

spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció 

esetében tapasztaltakhoz 

– hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez alkalmazkodó használata, 

a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése, annak 

ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy 

hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként mérlegel-

nünk kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek adottak-e. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és szövegalko-

tási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók képesek lehet-

nek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén mutat-

kozhatnak. 

 

Matematikai kompetencia 

Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk a megismerési képességek fejlesztését, az önellenőrzés 

tanítását, az ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítését, a problémamegoldás me-

netének tanítását. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselek-

véses tanulás alkalmazása. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Tudjuk, hogy a matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy 

egyéni különbségekre számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő matematikai te-

hetségtől a súlyos megértési nehézségekig terjedően.  

Célunk a matematikai műveltség és kompetencia egyén által elérhető legmagasabb szintjének 

biztosítása. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek gyakorlati al-

kalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési nehézségei 

miatt a tanulás során nem számíthatunk a gyermekek spontán érdeklődésére, előzetes megfi-

gyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a közvetlen tapasztalás. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az autiz-

mus spektrumán. Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális érdeklő-

dési körükbe tartozó tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, mindenna-

pi életben alkalmazható ismeretek kerülnek előtérbe. 

 

Digitális kompetencia 

Az IKT eszközökkel lehetőséget nyújtunk az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítésé-

re, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkaválla-

lás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos tanuló mutat érdeklődést 

e terület iránt. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a 

kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében egy-

aránt, sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett tanu-
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lók esetében azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan veszé-

lyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet használat 

során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az IKT inter-

aktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a rendelkezésre álló 

információk közötti kritikus válogatás. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: 

Előtérbe helyezzük az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerését, a társas 

viselkedés szabályainak ismeretét, betartását. 

Tudjuk és figyelembe vesszük, hogy a történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint az 

elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában 

nehézséget jelent. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök 

teljeskörű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az autizmus spektrum 

zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében elsősor-

ban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Figyelembe vesszük, hogy az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végre-

hajtó működések zavara, naiv tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában 

sokféle képesség, készség célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A szük-

séges képességek többsége (pl. tervezés, szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, csa-

patmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók esetében sérült, illetve hiányozhat. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A ké-

pességek terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek mutatkoznak az 

autizmus spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az egyén erősségeihez 

illeszkedő foglalkozások körének meghatározása prioritást kap. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Tudjuk és figyelembe vesszük, hogy e műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési 

cél fontos terápiás lehetőséget jelent. A művészeti tevékenységek a szabad idő tartalmas eltöl-

tésében is jelentős szerepet játszanak. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A mű-

vészetek sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az autizmus spekt-

rum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi tehet-

séggel bíró gyermekek. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk 

a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni 

fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a sérülés természete miatt általában 

számolni kell a gyenge, vagy sérült motivációval, az énkép, önismeret hiányával, töredékes-

ségével. A tanulás tanítása során alapvető fontosságú arra alapoznunk, hogy a tanuló mely 

ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő képességekre 

építhetünk. 

Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális 

közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az 

informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazásával segítjük elő a fejlődést. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően sajátítha-

tók el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az érintett tanulók 

iskolai nevelése-oktatása során. 

Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az autizmus mellett értelmi fogyatékosság-

gal is küzdő gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál jóval később sajátítják el az írást, olva-

sást, számolást, ill. az IKT-eszközök használatát. 

Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás 

egyes feltételei: a tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének 

megértése. Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltét-

elei, ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való tanítására. 

A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, 

egyébként számolunk az újdonságokkal szembeni ellenállásra. 

 

7.3. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és első-

sorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív 

és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés alkalmazása is szükséges lehet. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselke-

désproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú keze-

lését soroljuk ide, a következő területeken: 

– elemi szociális-kommunikációs készségek, 

– viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.), 

– figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 

– érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások korrigálása, 

– elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 

– önkiszolgálás, önellátás, 

– saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata, 

– lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 

– szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 

– iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés szabá-

lyainak elsajátítása, 

– a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása. 

 

7.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció indokolt, ha egy-

értelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. lokális, szociális, 

fordított) alkalmazható egyénre szabottan.  

Szükséges a családtagok részéről egyértelmű a szándék a szakemberekkel való szoros 

együttműködésre és a gyermek intenzív támogatására. 

Az iskola részéről 

a) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztenst, 

b) jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési tervet, 

c) speciális eszközök, módszerek és környezetet, 

d) együttműködést a családdal, 

e) a befogadó gyermekcsoport felkészítését a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, 

f) szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartást. 

Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak 

nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, 

követésében. 
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Fontos, hogy az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze 

magát. 

A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, kom-

munikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, fej-

lesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés), továbbá a 

fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni szük-

ségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló 

vagy fordítva). 

 

 

8. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
8.1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az is-

kolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógype-

dagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

– diszlexia, 

– diszortográfia, 

– diszkalkúlia, 

– diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek marad-

ványtüneteinek fennállása, 

– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

– a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló ag-

resszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkal-

mazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások 

iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki. 

Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy 

– a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, 

– az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültsé-

get, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 

– gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

– fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat, valamint 

– a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 

 

8.2. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

8.2.1. A fejlesztés alapelvei 
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizott-

ság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szük-
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ségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően törté-

nik. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzett-

séget szerzett gyógypedagógus és pszichológus bevonásával történik és rehabilitációs célú 

órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. 

makrotervezés) tájékoztatjuk az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, 

különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően. 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkéré-

si, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetsé-

gesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientá-

ció folyamatát is. 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása a többi tanulóval 

együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történik. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

8.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési 

problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar 

valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai 

irányultságú állapotfeltárást igényel a szakértői bizottságok részéről. 

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgrá-

fia) és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek 

jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés 

formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési ké-

pességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás 

területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek meg. 

 

8.2.2.1. Diszlexia – az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb 

formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

Jellemzői 

– a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

– hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, szó-

tagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége 

– értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

– gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

– rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

– írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

– vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén 
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A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfoká-

nak megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek meg-

szerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

b) a rövid távú emlékezet, 

c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

d) a testséma biztonságának kialakítása, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, han-

goztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel, 

f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

 

8.2.2.2. Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiá-

val, de az együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási 

zavaroknak 

Jellemzői: 

– a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara, 

– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtartam, 

zöngésség mentén), 

– helyesírási hibák halmozódása, 

– a tollbamondás utáni írás hibái. 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfo-

kának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az 

írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

A fejlesztés feladata: 

– a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

– a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

– a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

– a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

 

8.2.2.3. Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara 

Jellemzői 

– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 

– szaggatott betűalakítás és betűkötések, 

– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 

– kialakulatlan kézdominancia, 

– lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé, 

– továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás). 

A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osz-

tályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik 
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formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének cél-

jára. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

b) a testséma biztonságának kialakítása, 

c) a vizuo-motoros koordináció fejlesztése, 

d) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, máso-

lás, önálló írás kivitelezés), 

e) a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

f) sikertudat kialakítása. 

 

8.2.2.4. Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezé-

sek, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azo-

nosításának nehézsége. 

Jellemzői: 

– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 

– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara, 

– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 

– helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek összeha-

sonlításának nehézségei, 

– szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

– számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei, 

– mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége, 

– számjegyekre vonatkozó lexikai hibák, 

– komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 

– gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsé-

ge, 

– figyelemzavar. 

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönül-

ten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az 

írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok 

különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

b) Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
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h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezé-

se, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés, 

i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

j) a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

8.2.2.5. Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű ta-

nulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. A 

hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat ered-

ménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldi-

agnosztikai vizsgálatok elvégzését követően. 

Jellemzői 

– szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 

– komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni, 

– az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, harag-

reakciók, 

– motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

– megkezdett tevékenység befejezetlensége, 

– ingersorozatok hibás kivitelezése, 

– tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban), 

– én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek. 

A fejlesztés célja 

– a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés feladatai 

– team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 

– speciális figyelem-tréning, 

– a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

– fokozott egyéni bánásmód, 

– az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

– feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

– motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak 

következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- 

vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az alkal-

mazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint 

a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben 

hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen 

idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom 

húzódik meg. 

A fejlesztés célja 

– a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. 

Eszközei lehetnek: 

a) kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 

b) pszichoterápia, 

c) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 
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d) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői ke-

retek rendszeres alkalmazása, 

e) önértékelési képesség fejlesztése, 

f) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 

g) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

h) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 

8.2.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 

A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. 

Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszi-

chés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógype-

dagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

 

8.2.4. A NAT alkalmazása 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanu-

lók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak meg-

valósítása általában lehetséges. 

 

8.2.4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanu-

lók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

 

8.2.4.2. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi terü-

letekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és 

kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vo-

natkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvénye-

síthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és 

eszközzel irányított. 

Kiemelten kezeljük az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesz-

tését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek.  

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az 

olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai 

között kap kiemelt szerepet. 

Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése. 

A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az 

akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzo-

ros integrációs programok és terápiák beállítása és a logopédiai ritmika alkalmazása.  

A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti 

az eredményes fejlesztést. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, 

indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi tan-

terv készítésénél. 

 

8.3. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 
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Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tünetei-

nek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyama-

tosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat fog-

lalja magába. 

Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgá-

lat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás, az itt dolgozó speciális szakemberekkel való 

folyamatos együttműködés. 

A gyógypedagógus, a terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képes-

ségfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével 

szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.  

A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 

módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációnak is kiemelt feladata nálunk. 
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IV. Tantervek 
Alsó tagozat tantervei 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a szemé-

lyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és érzelmi 

fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív befoga-

dása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a 

tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli érintke-

zések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képessé-

gek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati 

módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, 

folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar 

nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes 

beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként meg-

jelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az ön-

álló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és hasz-

nálják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti rendszerezés, 

hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommuniká-

ciós helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet megteremté-

se. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativi-

tás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. E fej-

lesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megis-

mertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét. 

Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. 

Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó 

szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, egymás vélemé-

nyének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az eszté-

tikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. Mindez 

komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődésére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket 

teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás 

kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az 

olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívu-

mok felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogal-
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mak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy szöveg-

hagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsoló-

dó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a ritmusérzékét, 

mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. Képessé válik az 

olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és megosztására, 

gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, énekes rög-

tönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére bábjá-

tékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység 

több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar 

nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot 

szerez a társakkal való együttműködésről, tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, 

akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) szövegek-

kel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), megismerkednek 

a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjai-

val is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló 

játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagya-

korlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolato-

kat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányí-

tott, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális érté-

kelésében.  

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar 

nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság 

fejlesztése. 

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd 

fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás élet-

kornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos 

pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanulók 

egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás folyama-

tát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, gátolt-

ság kialakulásának megelőzése érdekében.  

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző 

területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs 

gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak 

a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs 

árnyalt ismerete.  

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A fejlesztés 

eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, 

a feladatok utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb tevé-

kenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára 

nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betűkapcso-

lások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell szert 

tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban elvár-

ható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb igé-

nyű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar nyelv 

rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás nyelvi 

tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a 
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helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó 

fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási 

szótár használatának szokássá fejlesztése. 

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi tevékeny-

ségekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartam-

ban legyenek képesek irányítani.  

 

1. évfolyam 

 

288 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kap-

csolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, véle-

mények pontosabb kifejezése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes kiej-

tése. Mondatok, szövegek olvasá-

sakor, memoriterek elmondásakor 

a hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. Ösz-

szefüggő mondatok alkotása ké-

pek, képsorok alapján, adott vagy 

választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias megszólí-

tása és a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

Önismereti gyakorlatok, szerepjá-

tékok. 

A tanuló  

érthetően beszél; 

megérti az egyszerű magyaráza-

tokat, utasításokat és társai közlé-

seit. A kérdésekre értelmesen vá-

laszol; 

használja a bemutatkozás, a fel-

nőttek és a kortársak megszólítá-

sának és köszöntésének illendő 

nyelvi formáit; 

bekapcsolódik a közös tevékeny-

ségekbe. Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

eligazodik szűkebb környezete 

társas kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes légzés-

technika. 

 

Vizuális kultúra: ké-

pek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény megjelení-

tése képekkel (pl. rajz-

zal, képsorozattal, fo-

tóval) megfelelő hang-

hatásokkal (pl. zörej-

jel, énekhanggal) ki-

egészítve. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciós játékok. 

 

Erkölcstan: én és kör-

nyezetem,  

bemutatkozás, önisme-

ret. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, be-

mutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás 

előkészítése 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, 

szorongásmentes olvasási kör-

nyezet megteremtése. 

Az olvasáshoz szükséges képes-

ségek és részképességek fejlesz-

tése (fonémahallás, megkülön-

böztető képesség, figyelem, tem-

pó, ritmus, szókincs, nyelvhasz-

nálati szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok felismerése, 

relációs szókincs, nyelvi tudatos-

ság). 

A tanuló 

nyitott, motivált, érdeklődő az 

olvasás tanulásában; 

rendelkezik a megfelelő ismere-

tekkel és szókinccsel az olvasást, 

írásbeliséget illetően; 

részképességei elérték a szüksé-

ges szintet. 

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, reproduk-

ció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika, Testneve-

lés és sport: irányok 

azonosítása, megneve-

zése.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jel-

rendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítá-

sa 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítá-

sa. 

Tevékenységek/Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, szö-

veg, mondat, írásjel, bekezdés. 

Az olvasás funkciójáról, folyama-

táról alkotott ismeret, meggyőző-

dés kialakítása, fejlesztése. 

Betűfelismerés, betű-hang, foné-

ma-graféma azonosítási szabá-

lyok, automatizált képesség.  

Biztonságos betű-összevonási 

képesség. 

A tanuló 

olvasási tevékenysége motivált, 

érdeklődő; 

ismeri a magyar ábécé nyomtatott 

kis és nagybetűit; 

ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési szabályait; 

biztos betűfelismerési, összevo-

nási képességgel rendelkezik; 

ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

Vizuális kultúra: betű-

típus, betűforma. 
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Olvasástechnikai hibák felismeré-

se, javítása. 

rendelkezik az olvasásra, annak 

folyamatára vonatkozó szókincs-

csel, ismeretei az életkornak meg-

felelőek; 

biztonsággal, pontosan olvas sza-

vakat, szószerkezeteket, monda-

tokat életkori sajátosságának 

megfelelő egyszerű, rövid szöve-

geket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

összefoglalás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő 

olvasás előkészítése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. törté-

netek a családi élet eseményeiről; 

nemzeti ünnepeinkről, jelképeink-

ről).   

 

A tanuló 

használja az egyszerű összefogla-

lás, az érzékszervi képek alkotá-

sának stratégiáit a megértés érde-

kében; 

a szöveg megértését bizonyítja a 

következő tevékenységekkel: 

következtetés, lényegkiemelés, 

tartalommondás, események ösz-

szefoglalása, egyszerű értékelése 

az életkornak megfelelő szinten. 

Matematika; környe-

zetismeret: szóbeli és 

írásbeli szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: Me-

sék, gyermekirodalmi 

alkotások és azok ani-

mációs, filmes adaptá-

cióinak összehasonlítá-

sa, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) felidézé-

se, kifejezése és meg-

jelenítése szóban, vi-

zuálisan (pl. rajzolás, 

bábkészítés) vagy sze-

repjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, összefoglalás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

5+12 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a 

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, mondó-

ka, találós kérdés, mese, szereplő).  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti al-

kotások megismertetése, a nép-

költészetben megtestesülő érté-

kek, hagyományok közvetítése. 

Ismerkedés hazai kisebbségek és 

más népek irodalmának alkotása-

ival.  

A mese és a valóságleírás különb-

ségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

magyar történelem nagy alakjai-

ról.  

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának kü-

lönbségeiről.  

Az olvasmány címének, hangula-

tának megfigyelése; témájának, 

szereplőinek, főbb eseményeinek 

megnevezése (pl. Arany László, 

Benedek Elek, Wass Albert, Ily-

lyés Gyula meséi, mesefeldolgo-

zásai).  

A szereplők cselekedeteinek meg-

ítélése, tulajdonságaik megfigye-

lése. Egyszerű oksági összefüg-

gések felismerése.  

A cím és a tartalom kapcsolatá-

nak felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének meg-

A tanuló 

hallgat, olvas verset, mesét, élet-

kori sajátosságának megfelelő 

irodalmi műveket; 

képes egyszerű irodalmi szövegek 

felismerésére műfaji jellemzőinek 

alapján (pl. mese, költemény, 

mondóka, találós kérdés); 

néhány verset, mondókát elmond 

fejből; 

dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: drama-

tikus és improvizációs 

játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 
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nevezése. 

Rövid mesék, történetek dramati-

kus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához kap-

csolódó improvizációs és beleélő 

játékok. 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és szű-

kebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, vers, versszak, verssor, ritmus 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése, gya-

korlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, hallás 

fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képessé-

gek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; fel-

adattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelé-

sek; mozgáskoordináció; finommozgások).  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangok helyének, időtartamának 

megfigyelése szavakban.  

Analizáló, szintetizáló feladatok 

végzése. 

Tájékozódás térben, síkban.  

A füzet és az írószerek használa-

ta. Finommozgások, mozgásko-

ordináció fejlesztése.  

Vonalvezetési gyakorlatok, betű-

elemek vázolása, írása. 

Helyes írásszokások kialakítása 

(testtartás, írószerfogás, kéz-

csúsztatás). 

A tanuló 

nyitott, motivált, érdeklődő az 

írás tanulásában; 

előzetes képességei és ismeretei 

megfelelőek az írástanulás 

megkezdéséhez; 

finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő szintű; 

tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi életben. 

,Életvitel és gyakorlat: 

a finommozgások fej-

lesztése (pl. gyurmá-

zással). 

 

Vizuális kultúra: a fi-

nommozgások fejlesz-

tése rajzolással, festés-

sel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai.  

 

Ének-zene: hallásfej-

lesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek fi-

gyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írott kis- és nagybetűk szabá-

lyos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak 

írása.  

A hangok időtartamának jelölése. 

Másolás írott, majd nyomtatott 

mintáról: szavak, szókapcsolatok, 

rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak 

látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. 

Rövid mondatok írása tollbamon-

dásra és emlékezetből. 

A tanuló 

ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és kapcsolja 

egymáshoz. 

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, 

vonalgombolyagok 

stb.) használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, három-

jegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 

és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

2+12 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás bizton-

ságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használa-

tának tudatosítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése.  

A hangok csoportosítása fajtájuk 

és időtartamuk szerint.  

A szótagolás szabályszerűségei-

nek felismerése.  

A szavak jelentést hordozó sze-

repének ismerete.  

A szótő felismerése, a toldalékok 

jelölése.  

A toldalékos szavak felismerése 

A tanuló 

felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, és a 

különféle feladatmegoldásban 

használja a szabályokat. 

Környezetismeret: álla-

tok kommunikációja, 

jel, jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: hang-

felvételek és képfelvé-

telek készítése; a he-

lyes kiejtés vizsgálata a 

felvétel segítségével. 
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szövegben. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben ragos szóalakok helyes 

használata és leírása. 

A beszélői szándék felismerése a 

kijelentő és a kérdő mondatok-

ban. Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használata. 

 

Ének-zene: ritmusjáté-

kok ütőhangszereken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű, egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, 

mássalhangzó; szó, mondat, szöveg;  kijelentő mondat, kérdő mondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelv-

tani fogalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli feladatok-

ban. Hibajavításkor indoklás a 

szabály felidézésével. 

A helyesírási probléma felismeré-

se, a jelölés gyakorlása szóelem-

zés segítségével.  

Az írás és a helyes kiejtés együt-

tes alkalmazása. 

A j és ly használata az ismert szó-

kincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

az időtartam jelölése; 

a kiejtéstől eltérő hang- kapcsola-

tok; 

a hagyomány szerinti írásmód;  

az elválasztás szabályai; 

a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel je-

lölése, alkalmazása írásbeli fel-

adatokban. 

A korosztálynak megfelelő lexi-

konok, szótárak használata. 

A tanuló 

szükség szerint felidézi és alkal-

mazza a helyesírási szabályokat a 

begyakorolt szókészlet körében; 

20–25 begyakorolt szó esetében 

helyesen jelöli a j hangot; 

az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg al-

kotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 elválasztás, szótag; pont, kérdőjel 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megis-

merési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének 

támogatása, fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és gya-

korlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; gyermeklexi-

kon használata; beszélgetés a 

tanulás szerepéről, fontosságáról, 

a tanuláshoz szükséges informá-

ciók kereséséről és kezeléséről).  

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések le-

vonása. 

Tanulás több tevékenység és ér-

zékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. A fan-

tázia és képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Tájékozódás a gyer-

meklexikonokban betűrend segít-

ségével.  

A tanuló 

a tanító irányításával motiváltan 

tanul; 

a tanulási folyamat során változa-

tos tevékenységeket és több ér-

zékszervet is használ; 

szöveghűen felidézi a következő 

szépirodalmi műveket, illetve 

azok részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi 

Sándor: Anyám tyúkja, Tamkó 

Sirató Károly egy verse, Weöres 

Sándor három költeménye; kor-

társ magyar lírikusok műveiből 

néhány alkotás. 

Matematika; környe-

zetismeret: önálló ta-

nulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Az életkori sajátossá-

gokhoz igazodó inter-

nethasználat kockáza-

tainak és lehetőségei-

nek felismerése (pl. 

gyermekbarát honla-

pok böngészése). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, gyermekújság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

3+12 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szi-

tuációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés szabályainak, 

szerveződésének, logikájának megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a me-

sék, versek, olvasott, hallott iro-

dalmi művek szereplőiről. Alap-

vető erkölcsi, esztétikai fogal-

mak, kategóriák kialakítása (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). A 

történetiségen alapuló összefüg-

gések megértése az egy szálon 

futó történekben. 

Azonosulás, ítélet, érvelés szép-

irodalmi szövegek kapcsán. A 

megismert mese, történet tanulsá-

gának összevetése saját tapaszta-

latokkal, eseményekkel. Egyszerű 

közmondások, szólások megis-

merése, megfelelő alkalmazása. 

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, drámajá-

tékban (pl. bábjáték).  

 

A tanuló 

ismeri, megérti rövid, egy szálon 

futó művek segítségével a törté-

neteket bemutató művek szerve-

ződését, felépítését, az összefüg-

gések logikáját, az ok-okozati 

viszonyt; 

képes állást foglalni, érvelni alap-

vető erkölcsi kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a leg-

alapvetőbb emberi értékeket; 

meghallgatja mások érvelését is; 

képes beleélésre, azonosulásra az 

életkori sajátosságainak megfele-

lő művek befogadása során; 

dramatikus és drámajátékok se-

gítségével képes átélni minden-

napi konfliktusokat, azokat élet-

kori szintjén kezelni. 

Dráma és tánc: rész-

vétel dramatikus já-

tékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Erkölcstan: családtag-

jaim, szeretet, barátko-

zás (konfliktushelyze-

tek megélése játéko-

kon keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás 

 

Tematikai egység Ismétlés, gyakorlás, ellenőrzés 19óra 

 

2. évfolyam 

288 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret  

15óra+fol

yamatos 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kap-

csolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, véle-

mények pontosabb kifejezése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes kiej-

tése. Mondatok, szövegek olvasá-

sakor, memoriterek elmondásakor 

a hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. Ösz-

szefüggő mondatok alkotása ké-

pek, képsorok alapján, adott vagy 

választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias megszólí-

tása és a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

Önismereti gyakorlatok, szerepjá-

tékok. 

A tanuló  

érthetően beszél; 

megérti az egyszerű magyaráza-

tokat, utasításokat és társai közlé-

seit. A kérdésekre értelmesen vá-

laszol; 

használja a bemutatkozás, a fel-

nőttek és a kortársak megszólítá-

sának és köszöntésének illendő 

nyelvi formáit; 

bekapcsolódik a közös tevékeny-

ségekbe. Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

eligazodik szűkebb környezete 

társas kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes légzés-

technika. 

 

Vizuális kultúra: ké-

pek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény megjelení-

tése képekkel (pl. rajz-

zal, képsorozattal, fo-

tóval) megfelelő hang-

hatásokkal (pl. zörej-

jel, énekhanggal) ki-

egészítve. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciós játékok. 

 

Erkölcstan: én és kör-

nyezetem,  

bemutatkozás, önisme-

ret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, be-

mutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése  - a szövegértő 

olvasás előkészítése 

Órakeret 

110 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos olva-

sás a mondat egyszerűbb, életkori 

A tanuló 
ismert és begyakorolt szöveget 

Matematika; környe-

zetismeret: szóbeli és 
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sajátosságoknak megfelelő szint-

jén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, grafi-

kus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, értékelé-

se, egyszerű következtetések le-

vonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. törté-

netek a családi élet eseményeiről; 

nemzeti ünnepeinkről, jelképeink-

ről).   

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, folyama-

táról alkotott ismeret, meggyőző-

dés kialakítása, fejlesztése. 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel, 

felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit,  
használja az előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás, az érzék-

szervi képek alkotásának straté-

giáit a megértés érdekében; 

a szöveg megértését bizonyítja a 

következő tevékenységekkel: 

következtetés, lényegkiemelés, 

tartalommondás, események ösz-

szefoglalása, egyszerű értékelése 

az életkornak megfelelő szinten. 

írásbeli szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: Me-

sék, gyermekirodalmi 

alkotások és azok ani-

mációs, filmes adaptá-

cióinak összehasonlítá-

sa, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) felidézé-

se, kifejezése és meg-

jelenítése szóban, vi-

zuálisan (pl. rajzolás, 

bábkészítés) vagy sze-

repjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

10+5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a 

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, mondó-

ka, találós kérdés, mese, szereplő).  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti al-

kotások megismertetése, a nép-

költészetben megtestesülő érté-

kek, hagyományok közvetítése. 

Ismerkedés hazai kisebbségek és 

más népek irodalmának alkotása-

ival.  

A mese és a valóságleírás különb-

ségének tudatosítása. 

A tanuló 

hallgat, olvas verset, mesét, élet-

kori sajátosságának megfelelő 

irodalmi műveket; 

képes egyszerű irodalmi szövegek 

felismerésére műfaji jellemzőinek 

alapján (pl. mese, költemény, 

mondóka, találós kérdés); 

néhány verset, mondókát elmond 

Dráma és tánc: drama-

tikus és improvizációs 

játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 
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Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

magyar történelem nagy alakjai-

ról.  

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának kü-

lönbségeiről.  

Az olvasmány címének, hangula-

tának megfigyelése; témájának, 

szereplőinek, főbb eseményeinek 

megnevezése (pl. Arany László, 

Benedek Elek, Wass Albert, Ily-

lyés Gyula meséi, mesefeldolgo-

zásai).  

A szereplők cselekedeteinek meg-

ítélése, tulajdonságaik megfigye-

lése. Egyszerű oksági összefüg-

gések felismerése.  

A cím és a tartalom kapcsolatá-

nak felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének meg-

nevezése. 

Rövid mesék, történetek dramati-

kus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához kap-

csolódó improvizációs és beleélő 

játékok. 

fejből; 

dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és szű-

kebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda, 

főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, 

ismétlődés, rím. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakeret 

52 óra 

Előzetes tudás Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes szo-

kásoknak a megerősítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Szabályos betűalakítás és betű-

kapcsolás a szavak, szókapcsolat-

ok, mondatok és rövid szövegek 

írásakor.  

Az íráshasználat normáinak meg-

tartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok leírá-

sa. 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

A tanuló 

másoláskor nem vét írástechnikai 

hibát; 

jelöli a mondatkezdést és a mon-

datzárást; 

a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

szövegminta alapján felismeri és 

kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: térér-

zékelés, 

finommotorika, esztéti-

kai igényesség; külön-

féle vonaltípusok kész-

ségfejlesztő alkalmazá-

sa. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, rit-

mus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 

és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

18+4 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás bizton-

ságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használa-

tának tudatosítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése.  

Az ábécé hangjainak felsorolása.  

A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.  

A hangok csoportosítása fajtájuk 

és időtartamuk szerint.  

A szótagolás szabályszerűségei-

nek felismerése.  

A szavak jelentést hordozó sze-

repének ismerete.  

A szótő felismerése, a toldalékok 

jelölése.  

A toldalékos szavak felismerése 

szövegben. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben ragos szóalakok helyes 

használata és leírása. 

A beszélői szándék felismerése a 

kijelentő és a kérdő mondatok-

A tanuló 

felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, és a 

különféle feladatmegoldásban 

használja a szabályokat. 

Környezetismeret: álla-

tok kommunikációja, 

jel, jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: hang-

felvételek és képfelvé-

telek készítése; a he-

lyes kiejtés vizsgálata a 

felvétel segítségével. 

 

Ének-zene: ritmusjáté-

kok ütőhangszereken. 
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ban. Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magán-

hangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék,  kijelentő 

mondat, kérdő mondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

32+4 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelv-

tani fogalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli feladatok-

ban. Hibajavításkor indoklás a 

szabály felidézésével. 

A helyesírási probléma felismeré-

se, a jelölés gyakorlása szóelem-

zés segítségével.  

Az írás és a helyes kiejtés együt-

tes alkalmazása. 

A j és ly használata az ismert szó-

kincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

az időtartam jelölése; 

a kiejtéstől eltérő hang- kapcsola-

tok; 

a hagyomány szerinti írásmód;  

az elválasztás szabályai; 

a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel je-

lölése, alkalmazása írásbeli fel-

adatokban. 

A korosztálynak megfelelő lexi-

konok, szótárak használata. 

A tanuló 

szükség szerint felidézi és alkal-

mazza a helyesírási szabályokat a 

begyakorolt szókészlet körében; 

30–40 begyakorolt szó esetében 

helyesen jelöli a j hangot; 

az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg al-

kotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megis-

merési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének 

támogatása, fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és gya-

korlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; gyermeklexi-

kon használata; beszélgetés a 

tanulás szerepéről, fontosságáról, 

a tanuláshoz szükséges informá-

ciók kereséséről és kezeléséről).  

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések le-

vonása. 

Tanulás több tevékenység és ér-

zékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. A fan-

tázia és képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában. 

Gyermekújságok jellemzői tarta-

lomjegyzék alapján. Tájékozódás 

a gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével. A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek megfigyelése 

(író, cím, kiadó, tartalomjegyzék). 

A tanuló 

a tanító irányításával motiváltan 

tanul; 

a tanulási folyamat során változa-

tos tevékenységeket és több ér-

zékszervet is használ; 

szöveghűen felidézi a következő 

szépirodalmi műveket, illetve 

azok részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi 

Sándor: Anyám tyúkja, Tamkó 

Sirató Károly egy verse, Weöres 

Sándor három költeménye; kor-

társ magyar lírikusok műveiből 

néhány alkotás. 

Matematika; környe-

zetismeret: önálló ta-

nulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Az életkori sajátossá-

gokhoz igazodó inter-

nethasználat kockáza-

tainak és lehetőségei-

nek felismerése (pl. 

gyermekbarát honla-

pok böngészése). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

2+8 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szi-

tuációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés szabályainak, 

szerveződésének, logikájának megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a me-

sék, versek, olvasott, hallott iro-

dalmi művek szereplőiről. Alap-

vető erkölcsi, esztétikai fogal-

mak, kategóriák kialakítása (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). A 

történetiségen alapuló összefüg-

gések megértése az egy szálon 

futó történekben. 

Azonosulás, ítélet, érvelés szép-

irodalmi szövegek kapcsán. A 

megismert mese, történet tanulsá-

gának összevetése saját tapaszta-

latokkal, eseményekkel. Egyszerű 

közmondások, szólások megis-

merése, megfelelő alkalmazása. 

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, drámajá-

tékban (pl. bábjáték).  

A múlt néhány emléke környeze-

tünkben (múzeumok, emléktáb-

lák, műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb dokumen-

tumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A tanuló 

ismeri, megérti rövid, egy szálon 

futó művek segítségével a törté-

neteket bemutató művek szerve-

ződését, felépítését, az összefüg-

gések logikáját, az ok-okozati 

viszonyt; 

képes állást foglalni, érvelni alap-

vető erkölcsi kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a leg-

alapvetőbb emberi értékeket; 

meghallgatja mások érvelését is; 

képes beleélésre, azonosulásra az 

életkori sajátosságainak megfele-

lő művek befogadása során; 

dramatikus és drámajátékok se-

gítségével képes átélni minden-

napi konfliktusokat, azokat élet-

kori szintjén kezelni. 

Dráma és tánc: rész-

vétel dramatikus já-

tékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Erkölcstan: családtag-

jaim, szeretet, barátko-

zás (konfliktushelyze-

tek megélése játéko-

kon keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 

+21 óra- ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyará-

zatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol-

jon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a 

bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésé-

nek udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotá-

sára. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 
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Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókincs-

csel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törek-

vően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. 

Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókész-

let szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. He-

lyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfele-

lően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. 

 

 

3–4. évfolyam 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékeny-

ségnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és 

iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapo-

zása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megértésé-

hez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek 

önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai ér-

zékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehe-

tőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi 

kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a ma-

gyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú olvas-

mányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, 

nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok önálló kife-

jezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai is; hozzájárulnak az 

önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe 

ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szoká-

sok és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés 

lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai fel-

dolgozás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek 

megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló 

eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkez-

dődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifeje-

zésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és 

kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  

 

3. évfolyam 

252 óra/év 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid vála-

szok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása 

a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontos-

ságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs 

intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és szövegfone-

tikai eszközök alkalmazása kü-

lönféle kommunikációs helyze-

tekben (pl. párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált megfogalma-

zása.  

Állandósult szókapcsolatok, szó-

lások, közmondások jelentésének, 

stílusértékének értelmezése az 

olvasott szövegekben. 

A különböző tantárgyak tanulá-

sakor használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt ritkáb-

ban használt szavak célzott hasz-

nálatával az aktív szókincs gyara-

pítása.  

Több mondatos összefoglaló szö-

veg alkotása olvasmányok tartal-

máról, gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

 

A tanuló 

értelmesen és érthetően fejezi ki 

gondolatait; 

 használja a mindennapi érintke-

zésben az udvarias nyelvi fordu-

latokat; 

beszédstílusát beszélgető partne-

réhez igazítja;  

bekapcsolódik csoportos beszél-

getésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élmények-

ről, tevékenységekről való be-

szélgetésekbe, értékelésbe;  

 

Minden tantárgy: ösz-

szefüggő beszéd, érve-

lés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

56 óra 
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Előzetes tudás Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képes-

ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás ki-

alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző szöveg-

típusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás kialakí-

tása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak megfe-

lelő szépirodalmi, dokumentum 

típusú, folyamatos, nem folyama-

tos, kevert, egyéni, közös és tan-

könyvi célú szövegek megisme-

rése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, grafi-

kus szervezők (ábrák, táblázatok, 

gondolattérkép, fürtábra) alkal-

mazása a hatékonyabb szövegér-

tés érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok felidézé-

se és megosztása. 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot segí-

tő technikák ismerete, alkalmazá-

sa a hatékonyabb megértés érde-

kében:  

a szöveg átfutása,  

az előzetes tudás aktiválása,  

jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

A tanuló  

az olvasás terén motivált, érdek-

lődő; 

folyékony, automatizált olvasás-

technikával rendelkezik a hangos 

és a néma olvasás területén is;  

felismeri és javítja a hibáit; 

felismeri és megérti azokat a kü-

lönböző típusú, műfajú szövege-

ket, amelyekről tanult; 

szintetizálja, értelmezi és értékeli 

az életkori szintjének megfelelő 

szöveg információit és gondolata-

it; 

megfelelő nyelvi tudatossággal 

rendelkezik; 

ismeri és tanítói segítséggel hasz-

nálja a tanult olvasási stratégiá-

kat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: ön-

álló tanulás, szöveg-

feldolgozás kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

18 +9óra 

Előzetes tudás Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése taps-
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sal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befoga-

dása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, azonosulás) 

átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyomá-

nyainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megisme-

rése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek cso-

portosítása formájuk, műfajuk és 

kommunikációs szándékuk sze-

rint. 

Az olvasmányok témájának meg-

figyelése, azonos témájú szöve-

gek összehasonlítása (pl. gyerek-

alakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, motí-

vumok (pl. család, gyermek, ter-

mészet) felfedezése olvasmá-

nyokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő változása-

inak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi esemé-

nyekről, hősökről, sorsokról. Az 

események sorrendjének, a mesé-

lő személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és befe-

jező fordulatok, szókapcsolatok, 

ismétlődő motívumok felismeré-

se.  

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai gyer-

mekirodalmi alkotás (mesere-

gény, ifjúsági regény, mesés-, 

verseskötet) elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a kortárs 

magyar irodalomból. (Például: 

A tanuló 

megnevezi olvasmányai szerzőjét, 

szereplőit és azok tulajdonságait, 

magyarázza cselekedeteiket; 

azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény kezdő- 

és végpontját, a cselekményele-

mek sorrendjét; 

konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejellemző-

ket; 

az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát időrend-

ben, több összefüggő mondattal 

mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi té-

májú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező esz-

közök, nyelvi fordula-

tok, motívumok, ter-

mészeti képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása. 

Az olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző média-

szövegekben megjele-

nő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok 

megfigyelése és értel-

mezése konkrét média-

szövegeken keresztül. 

Az elbeszélő szemé-
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Békés Pál: Félőlény, A bölcs hi-

ánypótló; Berg Judit: Rumini; 

Boldizsár Ildikó: Boszorkányos 

mesék; Csukás István: Süsü, a 

sárkány, Keménykalap és krump-

liorr, Pom Pom összes meséi, 

gyerekversek; Dávid Ádám: A 

Virág utcai focibajnokság; Lázár 

Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika; 

Lackfi János: Kövér Lajos színre 

lép; Kányádi Sándor, Kovács 

András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: 

Londoni mackók, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen.) 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált memória-

gyakorlatok, fantáziajátékok, el-

képzelt és valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel csopor-

tos játékokban, állóképek terve-

zése, kivitelezése és megbeszélé-

se.  

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak tapasztala-

ti megismerése (jelenet, felvonás, 

kezdet és vég, díszlet, berende-

zés, jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások). A tanultak felhasz-

nálása saját produkcióhoz, báb-

előadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

lyének azonosítása 

különböző egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, 

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he-

lyes írásszokások megszilárdítása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

Az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása.  

Szósorok, mondatok írása máso-

lással, tollbamondás után, emlé-

kezetből és akaratlagos írással. 

Az egyéni írás kialakítása a ren-

dezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az ol-

vashatóság javítása. 

A tanuló 

írása jól olvasható; 

írástempója lendületes; 

füzetvezetése rendezett. 

Matematika; környe-

zetismeret: olvasható, 

tetszetős és rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret 

13+9 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetősé-

geinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepé-

ről, jellemzőiről; a szövegek fel-

építéséről; az időrendről  

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címvá-

lasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az idő-

rend érzékeltetése, a szöveg tago-

lása bekezdésekre. 

A tanuló 

a tanult fogalmazási ismereteket 

felhasználja fogalmazáskészítés-

kor. 

Környezetismeret; ma-

tematika: érthető, vilá-

gos szóbeli szövegal-

kotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi szö-

vegalkotó kódok krea-

tív alkalmazása, mé-

diaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képsoro-

zattal (pl. rajz, digitális 

fotó, rövid animációs 

film) és hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, be-

fejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák meg-

ismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejleszté-

sével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg alkotása-

kor.  

Gondolatok, érzelmek, vélemé-

nyek kifejezése.  

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő szövegformá-

ban. A párbeszéd beillesztése a 

történetmondásba. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek megfogalma-

zása különféle alkalmakra a cím-

zett személyének figyelembevéte-

lével. Fogalmazásíráskor a meg-

felelő nyelvi eszközök alkalma-

zása. 

A fogalmazás témájának megfe-

lelő szavak és kifejezések haszná-

lata, a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek felhaszná-

lásával, a tanító segítségadásával. 

A tanuló 

a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő fogalmazást 

készít;  

a fogalmazás témájának megfele-

lő szavakat és kifejezéseket hasz-

nál; 

a tartalmi egységek kezdetét be-

kezdéssel jelzi; 

figyel a bemutatás sorrendjére és 

a nyelvi eszközök használatára; 

a tanító útmutatásai alapján kija-

vítja fogalmazási és helyesírási 

hibáit. 

Környezetismeret: vál-

tozatos élővilág; a ta-

nultak bemutató leírá-

sa. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képso-

rozattal (pl. rajz, digi-

tális fotó, rövid animá-

ciós film) és hangok-

kal (médiaszöveg-

írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, 

nézőpont; párbeszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

17 +9óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és meg-

nevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a többje-

lentésű, azonos alakú szavak he-

lyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szöveg-

ben. 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések megkü-

lönböztetése. Az igeidők helyes 

használata beszédben és írásban. 

Az igekötők szerepének és írás-

módjának megfigyelése. Tudatos 

alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú fő-

nevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos főne-

vek helyes használata mondatal-

kotással, szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, ál-

latnevek, földrajzi nevek, intéz-

mények neve, márkanevek, cí-

mek.  

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

A fokozott számnévi alakok he-

lyes használata. 

A névelők és a névutók szerepé-

nek ismerete. A névelők helyes 

használata.  

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

A tanuló 

felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, használja a 

szabályokat; 

felismeri, megnevezi és megfele-

lően jelöli a mondatfajtákat; 

toldalékos formájukban, szöveg-

ben is felismeri és megnevezi a 

tanult szófajokat;  

a szövegkörnyezetnek megfelelő-

en használja az igeidőket és az 

igekötőket; 

 alsó tagozaton tanult anyanyelvi 

ismeretei rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a térké-

peken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; név-

utó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; szám-

név, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan 

számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 

 

Tematikai egység/ Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 
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Fejlesztési cél 25 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet köré-

ben.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

Helyesírási szabályok alkalmazá-

sa különböző írástevékenységek-

ben: igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős igék; 

tulajdonnevek, fokozott mellék-

nevek és számnevek; ragos név-

szók; névutós szerkezetek; betű-

vel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

Hosszú hangok jelölése a mellék-

nevek végén.  

A főnév -t toldalékának (ragjá-

nak) és a múlt idő jelének megkü-

lönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

a mondatot nagybetűvel kezdi és 

írásjellel zárja; 

a begyakorolt szókészlet körében 

biztonsággal alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

írásbeli munkái rendezettek, ol-

vashatóak; 

helyesírását önellenőrzéssel felül-

vizsgálja, szükség esetén javítja. 

Környezetismeret: tér-

képvázlat készítése 

tulajdonnevek feltünte-

tésével. 

 

Matematika: számne-

vek helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk megismeré-

se, hogyan tanulunk a legköny-

nyebben, mi okoz nehézséget. 

Gondolkodás a gondolkodásunk-

ról, tanulásunkról. Egyszerű tanu-

lási módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált (koncent-

rációs) memóriagyakorlatok, szö-

vegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, tanu-

lás, összefoglalás vázlat segítsé-

gével. 

Ismerkedés különböző informá-

cióhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus infor-

mációhordozók. A szótárak szer-

kezeti jellemzői (betűrend, cím-

szó), a szótárhasználat módja. A 

lexikon és a szótár egyező és elté-

rő vonásai.  

Az információk keresése és keze-

lése. Különböző információhor-

dozók a lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés fo-

lyóiratokkal.  

A tanuló 

ismeri a tanulási folyamat alapve-

tő jellemzőit; 

azonosítja az információ forrásait, 

ismeri azok kezelését; 

képes önálló tanulásra; 

ismeri a saját tanulási folyamatá-

nak, képességének jellemzőit; 

ismer és alkalmaz néhány tanulási 

módot, stratégiát a különböző 

tanulási feladatok teljesítése ér-

dekben; 

a szövegből történő tanulás során 

olvasási stratégiákat használ; 

információt keres, kezel önállóan 

néhány forrásból; 

szöveghűen felidézi a következő 

szépirodalmi műveket, illetve 

azok részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi királyok, 

Mama; Petőfi Sándor: Füstbe 

ment terv; illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány alko-

tás; 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: Nemzeti 

dal; Vörösmarty Mihály: Szózat 

című művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Környezetismeret: je-

lenségek megfigyelé-

se, ok-okozati kapcso-

latok keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozó-

an.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

6+9 óra 

Előzetes tudás 
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művek-

ben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéle-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet meg-

fogalmazása, érvelés a vélemény 

mellett, vitakészség kialakulása. 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok tanul-

ságának alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek tanulsá-

gainak értelmezése. 

Mások véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények összeve-

tése, különbségek és hasonlósá-

gok megfigyelése, felismerése és 

kritikája.  

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek segítsé-

gével is. Mindennapi konfliktu-

sok átélése dramatikus játékok-

ban, drámajátékban (pl. bábjáték) 

saját és más álláspontból is. 

 

A tanuló 

ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések lo-

gikáját, az ok-okozati viszonyt;  

képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető er-

kölcsi, esztétikai kérdésekben; 

meggyőződéssel képviseli a leg-

alapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, elfogad-

ja az övétől eltérő véleményeket, 

képes ezekkel is azonosulni; 

képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az élet-

kori sajátosságainak megfelelő 

történetek, művek befogadása 

során; 

dramatikus és drámajátékok se-

gítségével képes átélni minden-

napi konfliktusokat saját és más 

álláspontból is, azokat életkori 

szintjén kezelni.  

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, fenntartható-

ság. Egészséges élet-

mód. Viselkedési nor-

mák. 

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus 

ismétlés, gya-

korlás, rendsze-

rezés 

14 óra 

 

 

4. évfolyam 

252 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése 

Órakeret 

6 +9 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid vála-

szok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása 

a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontos-

ságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs 

intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és szövegfone-

tikai eszközök alkalmazása kü-

lönféle kommunikációs helyze-

tekben (pl. párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált megfogalma-

zása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, értéke-

lése.  

Állandósult szókapcsolatok, szó-

lások, közmondások jelentésének, 

stílusértékének értelmezése az 

olvasott szövegekben. 

A különböző tantárgyak tanulá-

sakor használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt ritkáb-

ban használt szavak célzott hasz-

nálatával az aktív szókincs gyara-

pítása.  

Több mondatos összefoglaló szö-

veg alkotása olvasmányok tartal-

máról, gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések tar-

talmának rövidített elmondása. 

A tanuló 

értelmesen és érthetően fejezi ki 

gondolatait; 

 használja a mindennapi érintke-

zésben az udvarias nyelvi fordu-

latokat; 

beszédstílusát beszélgető partne-

réhez igazítja;  

bekapcsolódik csoportos beszél-

getésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élmények-

ről, tevékenységekről való be-

szélgetésekbe, értékelésbe;  

a közös tevékenységeket együtt-

működő magatartással segíti. 

Minden tantárgy: ösz-

szefüggő beszéd, érve-

lés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

55 óra 

Előzetes tudás Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képes-

ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás ki-

alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző szöveg-

típusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás kialakí-

tása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



160 

 

Életkori sajátosságoknak megfe-

lelő szépirodalmi, dokumentum 

típusú, folyamatos, nem folyama-

tos, kevert, egyéni, közös és tan-

könyvi célú szövegek megisme-

rése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, grafi-

kus szervezők (ábrák, táblázatok, 

gondolattérkép, fürtábra) alkal-

mazása a hatékonyabb szövegér-

tés érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok felidézé-

se és megosztása. 

Gondolatok és információk ér-

telmezése és integrálása, tarta-

lom, nyelvezet, szövegszerkezet 

vizsgálata és értékelése. 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot segí-

tő technikák ismerete, alkalmazá-

sa a hatékonyabb megértés érde-

kében:  

a szöveg átfutása,  

az előzetes tudás aktiválása,  

jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

A tanuló  

az olvasás terén motivált, érdek-

lődő; 

folyékony, automatizált olvasás-

technikával rendelkezik a hangos 

és a néma olvasás területén is;  

felismeri és javítja a hibáit; 

felismeri és megérti azokat a kü-

lönböző típusú, műfajú szövege-

ket, amelyekről tanult; 

szintetizálja, értelmezi és értékeli 

az életkori szintjének megfelelő 

szöveg információit és gondolata-

it; 

megfelelő nyelvi tudatossággal 

rendelkezik; 

ismeri és tanítói segítséggel hasz-

nálja a tanult olvasási stratégiá-

kat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: ön-

álló tanulás, szöveg-

feldolgozás kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

19 +9 óra 

Előzetes tudás Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése taps-

sal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befoga-

dása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, azonosulás) 

átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyomá-

nyainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megisme-

rése.  
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Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek cso-

portosítása formájuk, műfajuk és 

kommunikációs szándékuk sze-

rint. 

Az olvasmányok témájának meg-

figyelése, azonos témájú szöve-

gek összehasonlítása (pl. gyerek-

alakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, motí-

vumok (pl. család, gyermek, ter-

mészet) felfedezése olvasmá-

nyokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő változása-

inak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi esemé-

nyekről, hősökről, sorsokról. Az 

események sorrendjének, a mesé-

lő személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és befe-

jező fordulatok, szókapcsolatok, 

ismétlődő motívumok felismeré-

se.  

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai gyer-

mekirodalmi alkotás (mesere-

gény, ifjúsági regény, mesés-, 

verseskötet) elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a kortárs 

magyar irodalomból. (Például: 

Békés Pál: Félőlény, A bölcs hi-

ánypótló; Berg Judit: Rumini; 

Boldizsár Ildikó: Boszorkányos 

mesék; Csukás István: Süsü, a 

sárkány, Keménykalap és krump-

liorr, Pom Pom összes meséi, 

gyerekversek; Dávid Ádám: A 

Virág utcai focibajnokság; Lázár 

Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika; 

A tanuló 

megnevezi olvasmányai szerzőjét, 

szereplőit és azok tulajdonságait, 

magyarázza cselekedeteiket; 

azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény kezdő- 

és végpontját, a cselekményele-

mek sorrendjét; 

konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejellemző-

ket; 

az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát időrend-

ben, több összefüggő mondattal 

mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi té-

májú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező esz-

közök, nyelvi fordula-

tok, motívumok, ter-

mészeti képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása. 

Az olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző média-

szövegekben megjele-

nő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok 

megfigyelése és értel-

mezése konkrét média-

szövegeken keresztül. 

Az elbeszélő szemé-

lyének azonosítása 

különböző egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  
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Lackfi János: Kövér Lajos színre 

lép; Kányádi Sándor, Kovács 

András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: 

Londoni mackók, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen.) 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált memória-

gyakorlatok, fantáziajátékok, el-

képzelt és valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel csopor-

tos játékokban, állóképek terve-

zése, kivitelezése és megbeszélé-

se.  

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak tapasztala-

ti megismerése (jelenet, felvonás, 

kezdet és vég, díszlet, berende-

zés, jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások). A tanultak felhasz-

nálása saját produkcióhoz, báb-

előadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

3 +9 óra 

Előzetes tudás 
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, 

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he-

lyes írásszokások megszilárdítása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

Az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása.  

Szósorok, mondatok írása máso-

lással, tollbamondás után, emlé-

A tanuló 

írása jól olvasható; 

írástempója lendületes; 

füzetvezetése rendezett. 

Matematika; környe-

zetismeret: olvasható, 

tetszetős és rendezett 

füzetvezetés. 
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kezetből és akaratlagos írással. 

Az egyéni írás kialakítása a ren-

dezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az ol-

vashatóság javítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetősé-

geinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepé-

ről, jellemzőiről; a szövegek fel-

építéséről; az időrendről; az ese-

mény, az előzmény és a követ-

kezmény kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a kü-

lönböző szövegforma jellemzői-

ről, a bekezdések szerepéről.  

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címvá-

lasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az idő-

rend érzékeltetése, a szöveg tago-

lása bekezdésekre. 

A tanuló 

a tanult fogalmazási ismereteket 

felhasználja fogalmazáskészítés-

kor. 

Környezetismeret; ma-

tematika: érthető, vilá-

gos szóbeli szövegal-

kotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi szö-

vegalkotó kódok krea-

tív alkalmazása, mé-

diaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képsoro-

zattal (pl. rajz, digitális 

fotó, rövid animációs 

film) és hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, be-

fejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák meg-

ismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejleszté-

sével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg alkotása-

kor.  

Gondolatok, érzelmek, vélemé-

nyek kifejezése.  

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő szövegformá-

ban. A párbeszéd beillesztése a 

történetmondásba. 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése em-

berről.  

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek megfogalma-

zása különféle alkalmakra a cím-

zett személyének figyelembevéte-

lével. Fogalmazásíráskor a meg-

felelő nyelvi eszközök alkalma-

zása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A fo-

galmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés kerü-

lése.  

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek felhaszná-

lásával, a tanító segítségadásával. 

A tanuló 

a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő fogalmazást 

készít;  

a fogalmazás témájának megfele-

lő szavakat és kifejezéseket hasz-

nál; 

adott vagy választott témáról 8–

10 mondatos leírást készít a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazá-

sával; 

a tartalmi egységek kezdetét be-

kezdéssel jelzi; 

figyel a bemutatás sorrendjére és 

a nyelvi eszközök használatára; 

a tanító útmutatásai alapján kija-

vítja fogalmazási és helyesírási 

hibáit. 

Környezetismeret: vál-

tozatos élővilág; a ta-

nultak bemutató leírá-

sa. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képso-

rozattal (pl. rajz, digi-

tális fotó, rövid animá-

ciós film) és hangok-

kal (médiaszöveg-

írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő, cse-

lekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és meg-

nevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a többje-

lentésű, azonos alakú szavak he-

lyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szöveg-

ben. 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések megkü-

lönböztetése. Az igeidők helyes 

használata beszédben és írásban. 

Az igekötők szerepének és írás-

módjának megfigyelése. Tudatos 

alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú fő-

nevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos főne-

vek helyes használata mondatal-

kotással, szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, ál-

latnevek, földrajzi nevek, intéz-

mények neve, márkanevek, cí-

mek.  

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

A fokozott számnévi alakok he-

lyes használata. 

A névelők és a névutók szerepé-

nek ismerete. A névelők helyes 

használata.  

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

A tanuló 

felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, használja a 

szabályokat; 

felismeri, megnevezi és megfele-

lően jelöli a mondatfajtákat; 

toldalékos formájukban, szöveg-

ben is felismeri és megnevezi a 

tanult szófajokat;  

a szövegkörnyezetnek megfelelő-

en használja az igeidőket és az 

igekötőket; 

 alsó tagozaton tanult anyanyelvi 

ismeretei rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a térké-

peken. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; név-

utó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; szám-

név, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan 

számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet köré-

ben.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

Helyesírási szabályok alkalmazá-

sa különböző írástevékenységek-

ben: igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős igék; 

tulajdonnevek, fokozott mellék-

nevek és számnevek; ragos név-

szók; névutós szerkezetek; betű-

vel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

Hosszú hangok jelölése a mellék-

nevek végén.  

A főnév -t toldalékának (ragjá-

nak) és a múlt idő jelének megkü-

lönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

a mondatot nagybetűvel kezdi és 

írásjellel zárja; 

a begyakorolt szókészlet körében 

biztonsággal alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

írásbeli munkái rendezettek, ol-

vashatóak; 

helyesírását önellenőrzéssel felül-

vizsgálja, szükség esetén javítja. 

Környezetismeret: tér-

képvázlat készítése 

tulajdonnevek feltünte-

tésével. 

 

Matematika: számne-

vek helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk megismeré-

se, hogyan tanulunk a legköny-

nyebben, mi okoz nehézséget. 

Gondolkodás a gondolkodásunk-

ról, tanulásunkról. Egyszerű tanu-

lási módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált (koncent-

rációs) memóriagyakorlatok, szö-

vegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, tanu-

lás, összefoglalás vázlat segítsé-

gével. 

Ismerkedés különböző informá-

cióhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus infor-

mációhordozók. A szótárak szer-

kezeti jellemzői (betűrend, cím-

szó), a szótárhasználat módja. A 

lexikon és a szótár egyező és elté-

rő vonásai.  

Az információk keresése és keze-

lése. Különböző információhor-

dozók a lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés fo-

lyóiratokkal. Katalógusok megfi-

gyelése. A könyvtári katalógus 

tájékoztató szerepe a könyvek és 

egyéb információforrások keresé-

sében. 

A tanuló 

ismeri a tanulási folyamat alapve-

tő jellemzőit; 

azonosítja az információ forrásait, 

ismeri azok kezelését; 

képes önálló tanulásra; 

ismeri a saját tanulási folyamatá-

nak, képességének jellemzőit; 

ismer és alkalmaz néhány tanulási 

módot, stratégiát a különböző 

tanulási feladatok teljesítése ér-

dekben; 

a szövegből történő tanulás során 

olvasási stratégiákat használ; 

információt keres, kezel önállóan 

néhány forrásból; 

szöveghűen felidézi a következő 

szépirodalmi műveket, illetve 

azok részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi királyok, 

Mama; Petőfi Sándor: Füstbe 

ment terv; illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány alko-

tás; 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: Nemzeti 

dal; Vörösmarty Mihály: Szózat 

című művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Környezetismeret: je-

lenségek megfigyelé-

se, ok-okozati kapcso-

latok keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozó-

an.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 



168 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

6 +9 óra 

Előzetes tudás 
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művek-

ben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéle-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet meg-

fogalmazása, érvelés a vélemény 

mellett, vitakészség kialakulása. 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok tanul-

ságának alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek tanulsá-

gainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, elfoga-

dása. Vélemények összevetése, 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és kri-

tikája.  

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek segítsé-

gével is. Mindennapi konfliktu-

sok átélése dramatikus játékok-

ban, drámajátékban (pl. bábjáték) 

saját és más álláspontból is. 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend. 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, műem-

lékek, emlékművek; tárgyak, fo-

tók, egyéb dokumentumok; szo-

kások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

A tanuló 

ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések lo-

gikáját, az ok-okozati viszonyt;  

képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető er-

kölcsi, esztétikai kérdésekben; 

meggyőződéssel képviseli a leg-

alapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, elfogad-

ja az övétől eltérő véleményeket, 

képes ezekkel is azonosulni; 

képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az élet-

kori sajátosságainak megfelelő 

történetek, művek befogadása 

során; 

dramatikus és drámajátékok se-

gítségével képes átélni minden-

napi konfliktusokat saját és más 

álláspontból is, azokat életkori 

szintjén kezelni. 

történetek olvasásakor, megbe-

szélésekor képes elkülöníteni a 

múltbeli és jelenbeli élethelyzete-

ket, történéseket. 

képes felidézni történelmünk és 

kultúránk néhány kiemelkedő 

alakját, hozzájuk tud rendelni 

néhány fontos jellemzőt.  

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, fenntartható-

ság. Egészséges élet-

mód. Viselkedési nor-

mák. 

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintke-

zésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető 

partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgeté-

sekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással 

segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olva-

sottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, 

alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség sze-

rint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságok-

ban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert ké-

zikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szö-

vegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírá-

si szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. He-

lyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfele-

lően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhang-

ban, harmonikusan fejlődjön. 

ismétlés, rendsze-

rezés, gyakorlás 
28 óra 
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Idegen nyelvek 

 

Angol, mint első idegen nyelv 

 

4. osztály 

heti 3 óra 

 

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

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

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompe-

tenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek. 

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

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

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

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

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

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

mazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a szö-

vegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelv-

tanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint 

nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azo-

kat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondani-

való alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének 

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

az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommu-

nikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, 

amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabá-

lyozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek 

megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

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

adatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 

motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanu-

lással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

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

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelv-

vel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket 

más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 
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Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

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

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

 A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek 

a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írás-

beli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és fordítva, az 

idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció 

területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazá-

sa esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi 

ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv 

használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

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

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

internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen el-

érhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. 

Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról 

magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

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 táblázatban 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 min-

dig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 

Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

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 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való kapcso-

lódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben 

nem megad-

ható 

A1 A2 
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együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetősé-

get nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése, 

érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is segítik a tanulókat, hogy 

megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre 

álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. 

Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

A 4. Évfolyamon a tanulók heti 2 órában tanulják a nyelvet. 

 

4. évfolyam 

 

A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébresz-

teni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a ké-

sőbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvta-

nulási stratégiák kialakításának megalapozása. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek 

számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást 

jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontex-

tust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra 

jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes sza-

kasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevé-

kenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

Az idegennyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult is-

mereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra 

épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert 

tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd 

érthetővé a diákok számára. 

 A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a 

tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elen-

gedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

A nyelvtanulás kezdő szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar 

nyelvű kérdés és válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár kö-

vetkezetes célnyelv-használatával párhuzamosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott szö-

veg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók 

megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

Fontos az idegen nyelvi kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális 

kompetenciához, az esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a ha-

tékony tanuláshoz való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és 

stratégiák támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan 

hathatnak az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák 

közötti hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá vál-

janak saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, 
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a tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók 

szociális érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőké-

pesség területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátos-

ságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek 

részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gaz-

dagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás 

azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és meg-

teszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.  

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú, 

hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. Ennek 

a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a tananyagok, 

taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek megtervezésében, 

valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában. 

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási kör-

nyezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben 

gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé, 

motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az 

életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson. 

 

 

Óraszám: 72/év, 2/hét 

 

Témakörök a 4. évfolyamra 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: 

együttélés a családban. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben, halma-

zok. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halma-

zok, állítások igazsá-

gának eldöntése, ta-

pasztalati adatok le-

jegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

Idő, időjárás Környezetismeret: az 
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Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

idő mérése, az idő 

kifejezése a minden-

napi kommunikáció-

ban; 

a napszakok, az év-

szakok váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, állítá-

sok igazságának el-

döntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése.  

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés. 

 

Matematika: halma-

zok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: 

testrészek, egészség-

védelem. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben, halma-

zok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: zenehall-

gatás. 

 

Vizuális kultúra: krea-

tív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 
Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: 

élőlények csoportosí-

tása élőhely, táplálko-

zási mód, egyéb tulaj-

donságok szerint; vál-

tozatos élővilág. 

 

Matematika: halma-

zok, adatgyűjtés, ada-

tok lejegyzése. 



175 

 

Ünnepek és hagyományok 
Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyomá-

nyok. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: dra-

matikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: kép-

zeletem világa. 

Az éves óraszám felhasználása: 
 

Témakör Óraszám 

1.Család 6 

2.Otthon 6 

3.Étkezés 6 

4.Idő, időjárás 6 

5.Öltözködés 5 

6.Sport 6 

7.Iskola, barátok 6 

8.Szabadidő 6 

9.Természet, állatok 6 

10.Ünnepek és hagyományok 6 

11.Fantázia és valóság 6 

Szabadon felhasználható: 

Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, saját lakóhelyem,  

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

7 

Összesen: 72 

 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 
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Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyel-

vi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenysé-

gek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjá-

ték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és 

kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezeté-

re, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a 

szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a 

szövegértés során. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játé-

kos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfil-

mek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársak-

kal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő 

tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség 

szerint nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, 

illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a 

tanult témákról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 
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Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, 

tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz 

egy-egy szóval, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, 

cselekvéssel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések 

feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; 

nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való be-

kapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítség-

gel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtem-

pó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei 

kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy taná-

rok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével 

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjá-

ték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat 

tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hang-

szín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvésso-

rok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyel-

ven történő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak 

felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk 

összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok elját-

szása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak haszná-

latával. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osz-

tálytermi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, 

képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, is-

mertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Íráskészség 

Előzetes tu-

dás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 
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A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szó-

kereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén 

(pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcím-

kézése, üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kis-

könyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű tár-

sasjáték tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való 

önálló alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és 

rövid szövegek szintjén. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a cél-

nyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, 

ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek 

lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önma-

gáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot.  

 

 

Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: Hello Polly. 

How are you? 

Hi! 

Hello Greg. 

Fine, thanks.  

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye! 

See you tomorrow. 

Goodbye. 

Bye! 

See you tomorrow. 

Bemutatkozás, bemutatás: What's your name?  

My name is Jack. 

This is Greg. 

I'm Polly. 

Hello. 

Hi!  

Köszönet: Thanks. 

Thank you. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?  

Do you like bananas? 

I like it. I don’t like it. 

Yes, I do. / No, I don’t. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leeírása 

What is it? What's this? 

Who is this? 

What colour is it? 

It’s a …/ That’s a… 

This is… 

Blue. 

Információkérés, infor-

mációadás: 

Is it a car? 

What is it? What's this? 

Have you got a ball? 

Has she got a bag? 

Is there…? 

Do you want some toast? 

Yes, it is. / No, it isn't. 

It’s a …/ That’s a… 

Yes, I have. / No, I haven't. 

Yes, she has. / No, she hasn't. 

Yes, there is. / No there isn't. 

Yes, please. 

Tudás, nemtudás: What is it? I know. / I don’t know. 

 

 

 

b) Fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség be – present forms 

 

 

there is / there are – 

present forms 

Imperative 

I’m young. 

Are you tall? Yes, I am.  

I’m not short. 

There’s a.… There are… 

 

Listen! Stop the helicopter! 

Képesség kifejezése  Expressing ability Can you do this? 

Yes, I can. / No, I can't. 

Birtoklás kifejezése  Possessive adjectives 

 

Whose? 

Possessive …'s 

have got – present 

forms 

 

my friend, your name, his/her 

bag 

Whose hat is this? 

It's Polly’s jumper.. 

I’ve got two friends. 

I haven’t got a dog. 

Have you got a kite? Yes, I 

have. 

She’s got long brown hair. 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Where? here, there, left, right  

in, on, under, … 

Where’s the cake? It’s on the 

table. 

Mennyiségi viszonyok  Singular/plural 

forms of nouns 

How many? 

Cardinal numbers 1-

20 

Can I have six apples, please? 

Can you find my sunglasses? 

 

one, two, three, … 
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Minőségi viszonyok Méret, szín What colour? What colour is it? 

It’s red, blue, … 

It’s big, small, long, ... 

Logikai viszonyok  Linking words and / or / but 

 

Szövegösszetartó esz-

közök 

 Demonstrative 

pronouns 

Personal pronouns 

Articles 

this / that / these / those 

 

I, you, he, she, it, we, they 

a, an, the 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel vála-

szol;  

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.  

 

Beszédkészség 

A tanuló 

hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdés-

re, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta 

alapján reprodukál.  

ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel 

támogatva beszélni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból 

álló mondatot elolvas;  

ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.  

 

Íráskészség 

A tanuló 

észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szó-

ból álló mondatokat.  
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Matematika 

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudás-

rendszerről 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 kiteljese-

dését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki 

tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, al-

gebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokol-

dalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód 

megismerése, elsajátítása, 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók 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 felfedezé-

se és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativi-

tást, 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 problé-

makezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszere-

zett, 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 életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fej-

lődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban 

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatéko-

nyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matema-

tika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeret-

anyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és keze-

léséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy al-

kalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és téte-

leket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének 
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megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben 

való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelme-

zése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használa-

tát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási, 

tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, 

fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlé-

let tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív 

motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás fo-

lyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámo-

lógép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű felhasz-

nálását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommu-

nikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghall-

gatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésé-

re. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a 

lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak ki-

emelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szin-

ten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb 

megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek 

gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, 

bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi 

fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, 

futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából való-

ban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szer-

ves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területe-

ken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerte-

ket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben 

használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási 

szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasz-

tását. 

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok 

és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

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. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények figyelem-

bevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megvá-

lasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. 

Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a 

tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A 

matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő ver-

senyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára érde-

kesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai ma-
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tematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai 

könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és 

gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfe-

lelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon 

alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának 

megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően 

változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, egyes 

matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv 

használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő tevé-

kenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, kommunikációjuk, 

együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és korrekcióval) bejárt 

utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek tempójának meg-

felelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt. Apró lépé-

sekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.  

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben megnyil-

vánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet az 

alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók felkészül-

nek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. Ebben a kor-

ban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt sze-

repe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók 

megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével továb-

bi felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság 

elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képessé-

gét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fej-

leszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és 

műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számítógépes programok használata a helyi 

lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, a helyi tantervbe. 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre 16, ismétlésre 8 órát terveztünk. 

 

 

1. évfolyam 

180 óra/év 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

36+ folya-

matos 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, 

balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevé-

kenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (hely-

keresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) 

újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az 

összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok 

jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. 

Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok ösz-

szehasonlítása, válogatása, rende-

zése, csoportosítása, halmazok 

képzése közös tulajdonságok alap-

ján. 

Összességek alkotása adott feltétel 

szerint, halmazalkotás. 

Személyekkel vagy tárgyakkal 

kapcsolatos jellemzők azonosítá-

sa, összegyűjtése, csoportosítása 

pl. interaktív tábla segítségével. 

Környezetismeret: 

tárgyak, élőlények 

összehasonlítása, cso-

portosítása különböző 

tulajdonságok alapján, 

pl. élőhely, táplálko-

zási mód stb. 

Állítások igazságtartalmának el-

döntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi sza-

vak értő ismerete, használata. 

Egyszerű matematikai szakkifeje-

zések és jelölések bevezetése a 

fogalmak megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, 

egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és használata 

(=, <, >). 

Lehetőség szerint számítógépes, 

interaktív táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok alkalmazása. 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek-

ről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. Meg-

állapítások: mennyivel több, 

mennyivel kevesebb, hányszor 

annyi elemet tartalmaz. Csoporto-

sítások. 

Állítások megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, meg-

különböztetés. 

Tantárgyi oktató- és ismeretter-

jesztő programok futtatása. 

Testnevelés és sport: 

párok, csoportok ala-

kítása.  

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szavak cso-

portosítása szótag-

szám szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással. 

Finommotoros koordinációk: apró 

tárgyak rakosgatása. 

Testnevelés és sport: 

sorban állás különbö-

ző szempontok sze-

rint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.  

Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek 

megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba 

rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (ci-

pők, kesztyűk). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. 

Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az ösz-

szeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a 

műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv 
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életkornak megfelelő használata. 

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 20-as 

számkörben. A valóság és a ma-

tematika elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása egyesé-

vel, kettesével. Számok nevének 

sorolása, növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom ta-

pasztalati úton való alakítása. 

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek értelme-

zése tárgyi tevékenységgel és 

szöveg alapján.  

Fejben történő számolási képesség 

fejlesztése. 

A valóság és a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása egyesé-

vel, kettesével. 

Analógiás gondolkodás alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a 

közvetlen és tágabb 

környezetben, tárgyak 

megfigyelése, számlá-

lása. 

 

Testnevelés és sport: 

lépések, mozgások 

számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, 

taps. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mesékben 

előforduló számok. 

Számok írása, olvasása 20-ig.  

 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok értelmezése 

(pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, használata és 

értelmezése. 

A számok számjegyekkel történő 

helyes leírásának fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számje-

gyek formázása 

gyurmából, emlékezés 

tapintás alapján a 

számjegyek formájá-

ra. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: betűelemek 

írása. 

Számok becsült és valóságos he-

lye a számegyenesen (egyes, tí-

zes) számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok egymástól való távolsága 

a számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, ösz-

szehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok jelölése 

nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése: között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját testé-

hez képest (bal, jobb). Tájékozó-

dás lehetőleg interaktív program 

használatával is.  

Testnevelés és sport: 

tanulók elhelyezkedé-

se egymáshoz viszo-

nyítva. 

 

Vizuális kultúra: tájé-

kozódás a síkon ábrá-

zolt térben. 

Számok összeg- és különbség-

alakja. 

Számok összeg- és különbség-

alakjának előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, általá-

nosítás. 

Állítások megfogalmazása. 
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Darabszám, sorszám, és mérő-

szám fogalmának megkülönbözte-

tése. 

Számok tulajdonságai: páros, pá-

ratlan. 

Darabszám, sorszám és mérőszám 

szavak értő ismerete és használa-

ta. 

Tulajdonságok felismerése, meg-

fogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi oktatóprog-

ram használata páratlan-páros 

tulajdonság megértéséhez. 

Környezetismeret: 

természeti tárgyak 

megfigyelése, számlá-

lása. 

A római számok írása, olvasása I, 

V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és iro-

dalom: könyvekben a 

fejezetszám kiolvasá-

sa. 

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között, 

Összeadás, kivonás értelmezése. 

Összeadandók, tagok, összeg. 

Kisebbítendő, kivonandó különb-

ség. 

Az összeadás és a kivonás kapcso-

lata. 

Az összeadás tagjainak felcserél-

hetősége. 

Műveletfogalom alapozása, ösz-

szeadás, kivonás értelmezése 

többféle módon. 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség fejlesztése 

konkrét tevékenységeken keresz-

tül. 

Összeadás, kivonás hiányzó érté-

keinek meghatározása (pótlás). 

Műveletek megfogalmazása, ér-

telmezése. 

A műveletek elvégzése fejben és 

írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram hasz-

nálata. 

 

Szorzás, osztás fejben és írásban. 

A szorzás értelmezése ismételt 

összeadással. Szorzótényezők, 

szorzat. 

Szorzótábla megismerése 100-as 

számkörben. 

Osztás 100-as számkörben. Benn-

foglaló táblák. 

Osztandó, osztó, hányados, mara-

dék. 

Maradékos osztás a maradék jelö-

lésével. 

A szorzás és az osztás kapcsolata. 

Az összeadás és a szorzás kapcso-

latának felismerése. 

Szóbeli és írásbeli számolási 

készség fejlesztése. 

Algoritmusok követése az egye-

sekkel és tízesekkel végzett műve-

letek körében. 

Fejlesztőprogram használata a 

műveletek helyességének ellenőr-

zésére. 

 

Műveleti tulajdonságok: tagok, Kreativitás, önállóság fejlesztése a  
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tényezők felcserélhetősége. 

A zárójel használata. 

A műveletek sorrendje. 

műveletek végzésében. 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása. 

Megoldás próbálgatással, követ-

keztetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 

Tevékenységről, képről, számfel-

adatról szöveges feladat alkotása, 

leírása a matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 

értelmezése, eljátszása, megjelení-

tése rajz segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, leírása 

számokkal. 

Állítások, kérdések megfogalma-

zása képről, helyzetről, történésről 

szóban, írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása ma-

tematikai problémák ábrázolásá-

val, szöveges feladatok megfo-

galmazásával. 

Vizuális kultúra: hal-

lott, látott, elképzelt 

történetek vizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az olvasott, 

írott szöveg megérté-

se, adatok keresése, 

információk kiemelé-

se. 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, különbség, számegyenes, művelet, zárójel, páros, páratlan, egy- és 

kétjegyű számok, darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség, 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint). 

Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő 

múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő események a napi te-

vékenységekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű meg-

állapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, in-

doklása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalmának kialakítása. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok sza-

bályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő sorozatok. 

Sorozat képzése tárgyakból, je-

lekből, alakzatokból, számokból. 

Számsorozat szabályának felisme-

rése, folytatása, kiegészítése meg-

adott vagy felismert összefüggés 

alapján. 

Az összefüggéseket felismerő és a 

rendező képesség fejlesztése a 

változások, periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés megfigye-

lésével. 

Megkezdett sorozatok folytatása 

adott szabály szerint. 

Ének-zene: periodi-

kusság zenei motívu-

mokban. 
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Összefüggések, szabályok.  

 

Számok mennyiségek közti kap-

csolatok és jelölésük nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, sza-

bályszerűségek felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő feladatsorok 

megoldása. 

 

Változó helyzetek megfigyelése, a 

változás jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos 

formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák ösz-

szekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfele-

lően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladat-

tartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. 

Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a 

munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet megisme-

résének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, 

mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakor-

lottság kialakítása tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkal-

mazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal meg-

ismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása szaba-

don. 

Környezetismeret: közvet-

len környezet megfigyelé-

se a testek formája szerint 

(egyenes és görbe vonalak 

keresése). 

A képszerkesztő program néhány 

rajzeszközének ismerete, a funk-

ciók azonosítása, gyakorlati al-

kalmazása. 

A számítógép kezelése segít-

séggel. 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

Képnézegető programok alkal-

mazása. 

A megfigyelések megfogalma-

zása az alakzatok formájára 

vonatkozóan. Alakzatok máso-

lása, összehasonlítása, annak 

eldöntése, hogy a létrehozott 

alakzat rendelkezik-e a kivá-

lasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 

kapcsolódó képek megtekinté-

se, készítése.  

Vizuális kultúra: Geomet-

riai alakzatok rajzolása, 

nyírása. A vizuális nyelv 

alapvető eszközeinek 

(pont, vonal, forma) hasz-

nálata és megkülönbözte-

tése. Kompozíció alkotása 

geometriai alakzatokból 

(mozaikkép). 
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Tengelyesen tükrös alakzat előál-

lítása hajtogatással, nyírással, 

megfigyelése tükör segítségével. 

A tapasztalatok megfogalmazása. 

Képnézegető programok alkal-

mazása. 

A tükrös alakzatokhoz kapcso-

lódó képek megtekintése, jel-

lemzése. 

Környezetismeret: alakza-

tok formájának megfigye-

lése a környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok megfi-

gyelése, szétválogatása, megkü-

lönböztetése. 

Síkidom és test különbségének 

megfigyelése. 

Síkidomok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzolással.  

Testek építése testekből máso-

lással, vagy szóbeli utasítás 

alapján. 

Vizuális kultúra; környe-

zetismeret: tárgyak egy-

máshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, téglalap, 

háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözőségek. 

Síkidomok rajzolása szabadon 

és szavakban megadott feltétel 

szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, azonosí-

táshoz, megkülönböztetéshez. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: vonalzó használa-

ta. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató ani-

mációk lejátszása, megtekintése, 

értelmezése.  

Testek válogatása és osztályo-

zása megadott szempontok 

szerint. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint, tulaj-

donságaik megfigyelése.  

A tér- és síkbeli tájékozódó 

képesség alapozása érzékszervi 

megfigyelések segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testek építése. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 

irányok, irányváltoztatások. 

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, mozgás-

sor megismétlése. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. füzet-

ben, könyvben, négyzethálós 

papíron). 

Interaktív programok használa-

ta. 

Környezetismeret: az osz-

tályterem elhelyezkedése 

az iskolában, az iskola 

elhelyezkedése a települé-

sen. 

 

Testnevelés és sport: tér-

beli tudatosság, elhelyez-

kedés a térben, mozgás-

irány, útvonal, kiterjedés. 

Összehasonlítások a gyakorlat-

ban: (rövidebb-hosszabb, maga-

sabb-alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség fej-

lesztése (pl. tanulók magassá-

gának összemérése). 

Környezetismeret: közvet-

len környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom A becslés és mérés képességé- Testnevelés és sport; 
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idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek meg-

ismerése: cm, dm, m, dkg, kg, cl, 

dl, l, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év. 

Mennyiségek becslése. 

nek fejlesztése gyakorlati ta-

pasztalatszerzés alapján. Mé-

rőeszközök használata gyakor-

lati mérésekre. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek mé-

rése azonos egységgel. Meny-

nyiségek közötti összefüggé-

sek megfigyeltetése tevékeny-

kedtetéssel. 

ének-zene: időtartam mé-

rése egységes tempójú 

mozgással, hanggal, szab-

ványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszú-

ság, tömeg, űrtartalom, 

idő és mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló legelterjed-

tebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

Például irányított keresés ma 

már nem használatos mérték-

egységekről. 

 

Átváltások szomszédos mérték-

egységek között, mérőszám és 

mértékegység viszonya. 

Mennyiségek közötti össze-

függések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik alapján (magas-

ság, szélesség, hosszúság, tö-

meg, űrtartalom). 

Interaktív programok használa-

ta. 

Környezetismeret; techni-

ka, életvitel és gyakorlat: 

mérések a mindennapok-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra 

figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerű-

ség, monotonitás tűrése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, játé-

kok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek iránti 

érdeklődés felkeltése matematikai 

játékok segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, divergens 

gondolkodás. 

 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a 

biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv összefonó-

dása. 

 

Események, ismétlődések játékos 

tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem 

fejlesztése. 
 

A lehetetlen fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos megválasztá-

sával a környezettudatos gondolko-

dás fejlesztése. 
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Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt történé-

sekről, mért vagy számlált adatok 

lejegyzése táblázatba. 

 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az adatok le-

jegyzésére. 

Adatokról megállapítások megfo-

galmazása: egyenlő adatok, legki-

sebb, legnagyobb adat kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus információ-

források segítségével. Információfor-

rások, adattárak használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat. 

ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 18 óra 

 

2. évfolyam 

180 óra/év 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

36+ folya-

matos 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, 

balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevé-

kenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (hely-

keresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) 

újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az 

összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok 

jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. 

Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok ösz-

szehasonlítása, válogatása, rende-

zése, csoportosítása, halmazok 

képzése közös tulajdonságok alap-

ján. 

Összességek alkotása adott feltétel 

szerint, halmazalkotás. 

Személyekkel vagy tárgyakkal 

kapcsolatos jellemzők azonosítá-

sa, összegyűjtése, csoportosítása 

pl. interaktív tábla segítségével. 

Környezetismeret: 

tárgyak, élőlények 

összehasonlítása, cso-

portosítása különböző 

tulajdonságok alapján, 

pl. élőhely, táplálko-

zási mód stb. 

Állítások igazságtartalmának el-

döntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi sza-

vak értő ismerete, használata. 

Egyszerű matematikai szakkifeje-

zések és jelölések bevezetése a 

fogalmak megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, 

egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és használata 

(=, <, >). 

Lehetőség szerint számítógépes, 

interaktív táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok alkalmazása. 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek-

ről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. Meg-

állapítások: mennyivel több, 

mennyivel kevesebb, hányszor 

Állítások megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, meg-

különböztetés. 

Tantárgyi oktató- és ismeretter-

Testnevelés és sport: 

párok, csoportok ala-

kítása.  
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annyi elemet tartalmaz. Csoporto-

sítások. 

jesztő programok futtatása. Magyar nyelv és iro-

dalom: szavak cso-

portosítása szótag-

szám szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással. 

Finommotoros koordinációk: apró 

tárgyak rakosgatása. 

Testnevelés és sport: 

sorban állás különbö-

ző szempontok sze-

rint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.  

Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek 

megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba 

rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (ci-

pők, kesztyűk). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. 

Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az ösz-

szeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a 

műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv 

életkornak megfelelő használata. 

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 100-as 

számkörben. A valóság és a ma-

tematika elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása egyesé-

vel, kettesével. Számok nevének 

sorolása, növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom ta-

pasztalati úton való alakítása. 

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek értelme-

zése tárgyi tevékenységgel és 

szöveg alapján.  

Fejben történő számolási képesség 

fejlesztése. 

A valóság és a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása egyesé-

vel, kettesével. 

Analógiás gondolkodás alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a 

közvetlen és tágabb 

környezetben, tárgyak 

megfigyelése, számlá-

lása. 

 

Testnevelés és sport: 

lépések, mozgások 

számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, 

taps. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mesékben 

előforduló számok. 

Számok írása, olvasása 100-ig.  

 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok értelmezése 

(pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, használata és 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számje-

gyek formázása 

gyurmából, emlékezés 
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értelmezése. 

A számok számjegyekkel történő 

helyes leírásának fejlesztése. 

tapintás alapján a 

számjegyek formájá-

ra. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: betűelemek 

írása. 

Számok becsült és valóságos he-

lye a számegyenesen (egyes, tí-

zes) számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok egymástól való távolsága 

a számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, ösz-

szehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok jelölése 

nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése: között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját testé-

hez képest (bal, jobb). Tájékozó-

dás lehetőleg interaktív program 

használatával is.  

Testnevelés és sport: 

tanulók elhelyezkedé-

se egymáshoz viszo-

nyítva. 

 

Vizuális kultúra: tájé-

kozódás a síkon ábrá-

zolt térben. 

Számok összeg- és különbség-

alakja. 

Számok összeg- és különbség-

alakjának előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, általá-

nosítás. 

Állítások megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és mérő-

szám fogalmának megkülönbözte-

tése. 

Számok tulajdonságai: páros, pá-

ratlan. 

Darabszám, sorszám és mérőszám 

szavak értő ismerete és használa-

ta. 

Tulajdonságok felismerése, meg-

fogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi oktatóprog-

ram használata páratlan-páros 

tulajdonság megértéséhez. 

Környezetismeret: 

természeti tárgyak 

megfigyelése, számlá-

lása. 

A római számok írása, olvasása I, 

V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és iro-

dalom: könyvekben a 

fejezetszám kiolvasá-

sa. 

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között, 

Összeadás, kivonás értelmezése. 

Összeadandók, tagok, összeg. 

Kisebbítendő, kivonandó különb-

ség. 

Az összeadás és a kivonás kapcso-

lata. 

Az összeadás tagjainak felcserél-

hetősége. 

Műveletfogalom alapozása, ösz-

szeadás, kivonás értelmezése 

többféle módon. 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség fejlesztése 

konkrét tevékenységeken keresz-
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tül. 

Összeadás, kivonás hiányzó érté-

keinek meghatározása (pótlás). 

Műveletek megfogalmazása, ér-

telmezése. 

A műveletek elvégzése fejben és 

írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram hasz-

nálata. 

Szorzás, osztás fejben és írásban. 

A szorzás értelmezése ismételt 

összeadással. Szorzótényezők, 

szorzat. 

Szorzótábla megismerése 100-as 

számkörben. 

Osztás 100-as számkörben. Benn-

foglaló táblák. 

Osztandó, osztó, hányados, mara-

dék. 

Maradékos osztás a maradék jelö-

lésével. 

A szorzás és az osztás kapcsolata. 

Az összeadás és a szorzás kapcso-

latának felismerése. 

Szóbeli és írásbeli számolási 

készség fejlesztése. 

Algoritmusok követése az egye-

sekkel és tízesekkel végzett műve-

letek körében. 

Fejlesztőprogram használata a 

műveletek helyességének ellenőr-

zésére. 

 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége. 

A zárójel használata. 

A műveletek sorrendje. 

Kreativitás, önállóság fejlesztése a 

műveletek végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása. 

Megoldás próbálgatással, követ-

keztetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 

Tevékenységről, képről, számfel-

adatról szöveges feladat alkotása, 

leírása a matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 

értelmezése, eljátszása, megjelení-

tése rajz segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, leírása 

számokkal. 

Állítások, kérdések megfogalma-

zása képről, helyzetről, történésről 

szóban, írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása ma-

tematikai problémák ábrázolásá-

val, szöveges feladatok megfo-

galmazásával. 

Vizuális kultúra: hal-

lott, látott, elképzelt 

történetek vizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az olvasott, 

írott szöveg megérté-

se, adatok keresése, 

információk kiemelé-

se. 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, 

tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, záró-

jel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, tőszám, 

felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

 20 óra 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint). 

Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő 

múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő események a napi te-

vékenységekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű meg-

állapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, in-

doklása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalmának kialakítása. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok sza-

bályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő sorozatok. 

Sorozat képzése tárgyakból, je-

lekből, alakzatokból, számokból. 

Számsorozat szabályának felisme-

rése, folytatása, kiegészítése meg-

adott vagy felismert összefüggés 

alapján. 

Az összefüggéseket felismerő és a 

rendező képesség fejlesztése a 

változások, periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés megfigye-

lésével. 

Megkezdett sorozatok folytatása 

adott szabály szerint. 

Ének-zene: periodi-

kusság zenei motívu-

mokban. 

Összefüggések, szabályok.  

 

Számok mennyiségek közti kap-

csolatok és jelölésük nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, sza-

bályszerűségek felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő feladatsorok 

megoldása. 

 

Változó helyzetek megfigyelése, a 

változás jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos 

formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák ösz-

szekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfele-

lően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladat-

tartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. 

Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a 

munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet megisme-

résének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, 
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mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakor-

lottság kialakítása tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkal-

mazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal meg-

ismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása szaba-

don. 

Környezetismeret: közvet-

len környezet megfigyelé-

se a testek formája szerint 

(egyenes és görbe vonalak 

keresése). 

A képszerkesztő program néhány 

rajzeszközének ismerete, a funk-

ciók azonosítása, gyakorlati al-

kalmazása. 

A számítógép kezelése segít-

séggel. 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

Képnézegető programok alkal-

mazása. 

A megfigyelések megfogalma-

zása az alakzatok formájára 

vonatkozóan. Alakzatok máso-

lása, összehasonlítása, annak 

eldöntése, hogy a létrehozott 

alakzat rendelkezik-e a kivá-

lasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 

kapcsolódó képek megtekinté-

se, készítése.  

Vizuális kultúra: Geomet-

riai alakzatok rajzolása, 

nyírása. A vizuális nyelv 

alapvető eszközeinek 

(pont, vonal, forma) hasz-

nálata és megkülönbözte-

tése. Kompozíció alkotása 

geometriai alakzatokból 

(mozaikkép). 

Tengelyesen tükrös alakzat előál-

lítása hajtogatással, nyírással, 

megfigyelése tükör segítségével. 

A tapasztalatok megfogalmazása. 

Képnézegető programok alkal-

mazása. 

A tükrös alakzatokhoz kapcso-

lódó képek megtekintése, jel-

lemzése. 

Környezetismeret: alakza-

tok formájának megfigye-

lése a környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok megfi-

gyelése, szétválogatása, megkü-

lönböztetése. 

Síkidom és test különbségének 

megfigyelése. 

Síkidomok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzolással.  

Testek építése testekből máso-

lással, vagy szóbeli utasítás 

alapján. 

Vizuális kultúra; környe-

zetismeret: tárgyak egy-

máshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, téglalap, 

háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözőségek. 

Síkidomok rajzolása szabadon 

és szavakban megadott feltétel 

szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, azonosí-

táshoz, megkülönböztetéshez. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: vonalzó használa-

ta. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató ani-

Testek válogatása és osztályo-

zása megadott szempontok 

szerint. 

Testek építése szabadon és 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testek építése. 
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mációk lejátszása, megtekintése, 

értelmezése.  

adott feltételek szerint, tulaj-

donságaik megfigyelése.  

A tér- és síkbeli tájékozódó 

képesség alapozása érzékszervi 

megfigyelések segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 

irányok, irányváltoztatások. 

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, mozgás-

sor megismétlése. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. füzet-

ben, könyvben, négyzethálós 

papíron). 

Interaktív programok használa-

ta. 

Környezetismeret: az osz-

tályterem elhelyezkedése 

az iskolában, az iskola 

elhelyezkedése a települé-

sen. 

 

Testnevelés és sport: tér-

beli tudatosság, elhelyez-

kedés a térben, mozgás-

irány, útvonal, kiterjedés. 

Összehasonlítások a gyakorlat-

ban: (rövidebb-hosszabb, maga-

sabb-alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség fej-

lesztése (pl. tanulók magassá-

gának összemérése). 

Környezetismeret: közvet-

len környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek meg-

ismerése: cm, dm, m, dkg, kg, cl, 

dl, l, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év. 

Mennyiségek becslése. 

A becslés és mérés képességé-

nek fejlesztése gyakorlati ta-

pasztalatszerzés alapján. Mé-

rőeszközök használata gyakor-

lati mérésekre. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek mé-

rése azonos egységgel. Meny-

nyiségek közötti összefüggé-

sek megfigyeltetése tevékeny-

kedtetéssel. 

Testnevelés és sport; 

ének-zene: időtartam mé-

rése egységes tempójú 

mozgással, hanggal, szab-

ványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszú-

ság, tömeg, űrtartalom, 

idő és mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló legelterjed-

tebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

Például irányított keresés ma 

már nem használatos mérték-

egységekről. 

 

Átváltások szomszédos mérték-

egységek között, mérőszám és 

mértékegység viszonya. 

Mennyiségek közötti össze-

függések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik alapján (magas-

ság, szélesség, hosszúság, tö-

meg, űrtartalom). 

Interaktív programok használa-

ta. 

Környezetismeret; techni-

ka, életvitel és gyakorlat: 

mérések a mindennapok-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság, 
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űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés, átváltás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, 

egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pon-

tosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése mate-

matikai játékok segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, diver-

gens gondolkodás. 

 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és 

a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv össze-

fonódása. 

 

Események, ismétlődések játékos 

tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem 

fejlesztése. 
 

A lehetetlen fogalmának tapaszta-

lati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos megvá-

lasztásával a környezettudatos 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt törté-

nésekről, mért vagy számlált ada-

tok lejegyzése táblázatba. 

 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az adatok 

lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások megfo-

galmazása: egyenlő adatok, legki-

sebb, legnagyobb adat kiválasztá-

sa. 

Adatgyűjtés elektronikus infor-

mációforrások segítségével. In-

formációforrások, adattárak hasz-

nálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat. 

ismétlés, rend-

szerezés, össze-

foglalás 

11 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság fel-
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ismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 

– Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

– Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

– Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

– Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

– A műveletek sorrendjének ismerete. 

– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a soro-

zat folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Geometria 

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

– A test és a síkidom megkülönböztetése. 

– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hó-

nap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek 

közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

 

3. évfolyam 

180 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

2+18 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a gondolatok kifeje-

zése, ezek megértése. 

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek hal-

mazba rendezése konkrét elemek 

esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, szám-

lálásban, számolásban gyűjtött 

adatok, elemek halmazba rende-

zése. A logikai „és‖, „vagy‖ sza-

vak használata állítások megfo-

galmazásában. Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: élő-

lények csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.  

A számítógép működésének be-

mutatása (be- és kikapcsolás, 

egér, billentyűzet használata). 

Ismerkedés az adott informatikai 

környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmaz-

ba. 

Alaphalmaz és részhalmaz fo-

galmának tapasztalati előkészíté-

se. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 

két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba rendezése 

tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, folytatása, 

kiegészítése adott szempont sze-

rint. 

A gondolkodás és a nyelv össze-

fonódása, kölcsönhatása. 

 

Tantárgyi fejlesztőprogram hasz-

nálata a halmazba soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 

két szempont szerint.  

 

Néhány elem sorba rendezése, az 

összes eset megtalálása. próbálga-

tással. 

Konkretizálás képességének fej-

lesztése.  

Ének-zene: dallammo-

tívumok sorba rende-

zése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

70+15 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes szá-

mok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 
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Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 

1000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend 

ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas, 

ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés eszköz-

ként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való 

felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megisme-

résére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 1000-es, 

számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-ig. 

Tájékozódás az adott számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: számok he-

lyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, számszomszé-

dok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság sze-

rinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás 

a számegyenesen. 
 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok al-

kalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen.  

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, össze-

függések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának ta-

pasztalati úton történő előkészíté-

se. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való ismerke-

dés tapasztalati úton a számegye-

nes, a hiány és a hőmérséklet se-

gítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni hely-

zet fogalmának értelmezése.  

A negatív szám fogalmának elmé-

lyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és méré-

se, Celsius-skála 

(fagypont alatti, fagy-

pont feletti hőmérsék-

let). 

Matematikai oktató program 

használata. 

  

Számok tulajdonságai: osztható-

ság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, szétvá-

logatása az oszthatósági tulajdon-

ság szerint. 
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Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, osz-

tás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás tíz-

zel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás há-

rom- és négyjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás és osztás egyje-

gyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, a 

műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és tar-

tósságának növelése; tudatos, cél-

irányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos hasz-

nálata. A szorzótáblák gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes megfogalma-

zása. 

Matematikai fejlesztőprogram 

használata. 

  

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados becslése, a ,,közelítő‖ ér-

ték fogalmának és jelének beveze-

tése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: jelek szerepe, 

használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, cso-

portosíthatósága, összeg és kü-

lönbség, valamint szorzat és há-

nyados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése. 
 

Zárójel használata; összeg és kü-

lönbség szorzása, osztása. Műve-

leti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való em-

lékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása, ellen-

őrzés. 

Matematikai modellek megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 

4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése, lejegyzése szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis csopor-

tos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek előállí-

tásához. 

 

Szöveges feladatok. A szöveg értelmezése, adatok Magyar nyelv és iro-



204 

 

Többféle megoldási mód keresé-

se. 

kigyűjtése, megoldási terv készí-

tése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, számo-

lással, következtetéssel. Ellenőr-

zés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges nyel-

vi, logikai szerkezetek fokozatos 

megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

dalom: az írott szöveg 

megértése, adatok 

keresése, információk 

kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása  

I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 

használatáról. 

Környezetismeret: a 

lakóhely története; a 

római számok megfi-

gyelése régi épülete-

ken. 

A gyerekeknek szóló legelterjed-

tebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai modellek készítése.  

Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának felismerése. 

 

Adott szabályú sorozat folytatása. 

Összefüggések keresése az egy-

szerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének ki-

számítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, foly-

Vizuális kultúra: peri-

odicitás felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 
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tatásához. 

A figyelem és a memória fejlesz-

tése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a gon-

dolkodási műveletek alkalmazá-

sában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.  

Saját gondolatok megfogalmazá-

sa, mások gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok táb-

lázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.  

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A folytatás-

ra vonatkozó sejtések megfogal-

mazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: vilá-

gos, rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség alapo-

zása. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. 

 

Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések felis-

merése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafiko-

nok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 
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Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.  

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mér-

tékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 

összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tény-

leges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a valóság 

kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló haszná-

lata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művé-

szeti alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A körző és a vonalzó 

célszerű használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szakasz fogalmának előkészíté-

se. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap 

felismerése. 

A téglalap és négyzet tulajdonsá-

gai: csúcsok száma, oldalak szá-

ma. 

Háromszögek, négyszögek előállí-

tása rajzolással szabadon vagy 

egy-két tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mo-

zaikkép alkotása előre 

elkészített háromszö-

gek, négyszögek fel-

használásával. 

  
 

A téglalap és a négyzet kerületé-

nek kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen környeze-

tünkben (szoba, kert) 

Négyzet, téglalap területének mé-

rése különféle egységekkel, terü-

letlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási mód keresé-

se, az alternatív megoldások ösz-

szevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás 

a lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 

A körző használata (játékos for-

mák készítése). 

Kör létrehozása, felismerése, jel-

lemzői. 

Ének-zene: körjáté-

kok. 
 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művé-

szeti alkotásokban.  
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Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése váloga-

tással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének felkeltése. 

Geometriai dinamikus szerkesztő-

program használata interaktív 

táblán. 

Szimmetria a termé-

szetben. 

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a műalko-

tásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. 

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor megismét-

lése, mozgási memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási képességet 

fejlesztő, egyszerű. rajzolóprog-

ramok bemutatása. 

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, részben 

önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazá-

sa. 

Testek geometriai tulajdonságai, 

hálója. 

Testek építése szabadon és adott 

feltételek szerint. 

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Térlátás fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai megfigyelé-

sek elemzése, megfogalmazása a 

tanult matematikai szaknyelv se-

gítségével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozok-

ból bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mes-

terséges és természe-

tes környezet forma-

világának megfigye-

lése és rekonstrukció-

ja. 

Téglatest és kocka felismerése, 

jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, kocka 

esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, azonosságok, 

különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros mozgáskoordiná-

ciók fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő oktatóprogra-

mok, logikai játékok indítása, 

használata önállóan vagy segít-

séggel, belépés és szabályos kilé-

pés a programból. 

Számítógépes játékok, egyszerű 

fejlesztő szoftverek 

megismertetése. 

 

A gömb felismerése, jellemzői. Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma 

vagy kókuszgolyó 

készítése. 
 

Környezetismeret: 

gömb alakú gyümöl-
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csök. 
 

Testnevelés és sport: 

labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a való-

ság tárgyairól, alakzatokról, dol-

gokról. 

Mennyiségi jellemzők felismeré-

se, a különbségek észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép más 

nézőpontból való elképzelése. 

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen környeze-

tünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam megkülön-

böztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint folytono-

san változó fogalmak, pl. előtte, 

utána, korábban, később megérté-

se, használata. 

Időtartam mérése egyenletes tem-

pójú mozgással, hanggal, szabvá-

nyos egységekkel (másodperc, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata mé-

réshez. 

Időpont és időtartam tapasztalati 

úton történő megkülönböztetése.  

A családban történtek elhelyezése 

az időben. 

Testnevelés és sport: 

időre futás. 
 

Ének-zene: metronóm. 
 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, ese-

mények ismétlődése. 
 

Magyar nyelv és iro-

dalom: változó hely-

zetek, időben leját-

szódó történések meg-

figyelése, az időbeli-

ség tudatosítása. 

Egység és mérőszám kapcsolata. 

Mérés az egységek többszörösei-

vel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos mérték-

egységek között. 

A mértékegységek használata és 

átváltása szöveges és számfelada-

tokban. 

A pontosság mértékének kifejezé-

se gyakorlati mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük megfi-

gyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések 

a családban. 

Fejlesztőprogram használata mér-

tékegységek átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthe-

tő munkadarabok 

megtervezése mérés 

és modellezés segít-

ségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartás-

ban használatos gya-

korlati mérések (sü-

tés-főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont, 

időtartam, kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, mm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, ren-

dezése, rögzítése, ábrázolása grafiko-

non. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 

fogalomalkotás előkészítése. 

A képi grafikus információk feldol-

gozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: me-

teorológiai adatok le-

jegyzése, ábrázolása. 

Számtani közép, átlag fogalmának 

bevezetése. 

 

Néhány szám számtani közepének 

értelmezése, az „átlag‖ fogalmának 

bevezetése, használata adatok együt-

tesének jellemzésére. 

Környezetismeret: hő-

mérsékleti és csapadék-

átlagok. 

A biztos, a lehetséges és a lehetetlen 

események értelmezése. 

 

Próbálgatások, sejtések, indoklások, 

tippelések, tárgyi tevékenységek.  

A lehetséges és lehetetlen tapasztalati 

úton való értelmezése.  

A biztos és véletlen megkülönbözte-

tése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések. Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának tapaszta-

lati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának megálla-

pítása kísérletek végzésével, ábrázo-

lása oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott számú 

kísérletben.  

A kísérleti eredmények összevetése a 

sejtéssel, az eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, kevésbé 

valószínű értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó informá-

ciók keresése, értelmezése. 

Környezetismeret: ter-

mészeti jelenségek elő-

fordulása és valószínű-

sége. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

a kifejezőkészség alakí-

tása (világos, rövid 

megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. Grafikon, oszlopdiagram. Gya-

koriság. 

ismétlés, rendszerezés, össze-

foglalás 

30 óra 

 

4. évfolyam 

180 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

3+17 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
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Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a gondolatok kifeje-

zése, ezek megértése. 

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek hal-

mazba rendezése konkrét elemek 

esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, szám-

lálásban, számolásban gyűjtött 

adatok, elemek halmazba rende-

zése. A logikai „és‖, „vagy‖ sza-

vak használata állítások megfo-

galmazásában. Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: élő-

lények csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.  

A számítógép működésének be-

mutatása (be- és kikapcsolás, 

egér, billentyűzet használata). 

Ismerkedés az adott informatikai 

környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmaz-

ba. 

Alaphalmaz és részhalmaz fo-

galmának tapasztalati előkészíté-

se. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 

két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba rendezése 

tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, folytatása, 

kiegészítése adott szempont sze-

rint. 

A gondolkodás és a nyelv össze-

fonódása, kölcsönhatása. 

 

Tantárgyi fejlesztőprogram hasz-

nálata a halmazba soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 

két szempont szerint.  

 

Néhány elem sorba rendezése, az 

összes eset megtalálása. próbálga-

tással. 

Konkretizálás képességének fej-

lesztése.  

Ének-zene: dallammo-

tívumok sorba rende-

zése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

71+14 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes szá-

mok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
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Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 

10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend 

ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas, 

ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés eszköz-

ként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való 

felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megisme-

résére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 1000-es, 

illetve 10 000-es számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-ig, 

illetve 10 000-ig. 

Tájékozódás az adott számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: számok he-

lyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, számszomszé-

dok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság sze-

rinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás 

a számegyenesen. 
 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok al-

kalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen.  

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, össze-

függések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának ta-

pasztalati úton történő előkészíté-

se. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való ismerke-

dés tapasztalati úton a számegye-

nes, a hiány és a hőmérséklet se-

gítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni hely-

zet fogalmának értelmezése.  

A negatív szám fogalmának elmé-

lyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és méré-

se, Celsius-skála 

(fagypont alatti, fagy-

pont feletti hőmérsék-

let). 

Matematikai oktató program 

használata. 

  



212 

 

Számok tulajdonságai: osztható-

ság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, szétvá-

logatása az oszthatósági tulajdon-

ság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, osz-

tás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás tíz-

zel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás há-

rom- és négyjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás és osztás egy-és 

kétjegyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, a 

műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és tar-

tósságának növelése; tudatos, cél-

irányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos hasz-

nálata. A szorzótáblák gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes megfogalma-

zása. 

Matematikai fejlesztőprogram 

használata. 

  

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados becslése, a ,,közelítő‖ ér-

ték fogalmának és jelének beveze-

tése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: jelek szerepe, 

használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, cso-

portosíthatósága, összeg és kü-

lönbség, valamint szorzat és há-

nyados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése. 
 

Zárójel használata; összeg és kü-

lönbség szorzása, osztása. Műve-

leti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való em-

lékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása, ellen-

őrzés. 

Matematikai modellek megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 

4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése, lejegyzése szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis csopor-

tos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 
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Animáció lejátszása törtek előállí-

tásához. 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód keresé-

se. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv készí-

tése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, számo-

lással, következtetéssel. Ellenőr-

zés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges nyel-

vi, logikai szerkezetek fokozatos 

megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az írott szöveg 

megértése, adatok 

keresése, információk 

kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása  

I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 

használatáról. 

Környezetismeret: a 

lakóhely története; a 

római számok megfi-

gyelése régi épülete-

ken. 

A gyerekeknek szóló legelterjed-

tebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai modellek készítése.  

Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának felismerése. 

 

Adott szabályú sorozat folytatása. 

Összefüggések keresése az egy-

szerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének ki-

számítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

Vizuális kultúra: peri-

odicitás felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 
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keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, foly-

tatásához. 

A figyelem és a memória fejlesz-

tése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a gon-

dolkodási műveletek alkalmazá-

sában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.  

Saját gondolatok megfogalmazá-

sa, mások gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok táb-

lázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.  

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A folytatás-

ra vonatkozó sejtések megfogal-

mazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: vilá-

gos, rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség alapo-

zása. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. 

 

Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések felis-

merése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafiko-

nok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 



 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.  

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mér-

tékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 

összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tény-

leges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a valóság 

kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló haszná-

lata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művé-

szeti alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A körző és a vonalzó 

célszerű használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös helyzetének 

megfigyelése tapasztalati úton: 

metsző és párhuzamos egyenesek.  

A szakasz fogalmának előkészíté-

se. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap 

felismerése. 

A téglalap és négyzet tulajdonsá-

gai: csúcsok száma, oldalak szá-

ma. 

Háromszögek, négyszögek előállí-

tása rajzolással szabadon vagy 

egy-két tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mo-

zaikkép alkotása előre 

elkészített háromszö-

gek, négyszögek fel-

használásával. 

A képszerkesztő program néhány 

rajzeszközének ismerete, a funk-

ciók azonosítása, gyakorlati al-

kalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák elkészíté-

se. 

A rajzos dokumentum nyomtatá-

sa. 

A tanult síkidomok rajzolása kép-

szerkesztő program segítségével. 

A feladat megoldásához szüksé-

ges, mások által összeépített al-

kalmazói környezet használata. 

 

A téglalap és a négyzet kerületé-

nek kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen környeze-

tünkben (szoba, kert) 

Négyzet, téglalap területének mé- Többféle megoldási mód keresé- Környezetismeret: 



 

rése különféle egységekkel, terü-

letlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

se, az alternatív megoldások ösz-

szevetése. 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás 

a lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 

A körző használata (játékos for-

mák készítése). 

Kör létrehozása, felismerése, jel-

lemzői. 

Ének-zene: körjáté-

kok. 
 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művé-

szeti alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése váloga-

tással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének felkeltése. 

Geometriai dinamikus szerkesztő-

program használata interaktív 

táblán. 

Szimmetria a termé-

szetben. 

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a műalko-

tásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. 

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor megismét-

lése, mozgási memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási képességet 

fejlesztő, egyszerű. rajzolóprog-

ramok bemutatása. 

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, részben 

önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazá-

sa. 

Testek geometriai tulajdonságai, 

hálója. 

Testek építése szabadon és adott 

feltételek szerint. 

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Térlátás fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai megfigyelé-

sek elemzése, megfogalmazása a 

tanult matematikai szaknyelv se-

gítségével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozok-

ból bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mes-

terséges és természe-

tes környezet forma-

világának megfigye-

lése és rekonstrukció-

ja. 

Téglatest és kocka felismerése, 

jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, kocka 

esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, azonosságok, 

különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros mozgáskoordiná-

ciók fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő oktatóprogra- Számítógépes játékok, egyszerű  



 

mok, logikai játékok indítása, 

használata önállóan vagy segít-

séggel, belépés és szabályos kilé-

pés a programból. 

fejlesztő szoftverek 

megismertetése. 

A gömb felismerése, jellemzői. Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma 

vagy kókuszgolyó 

készítése. 
 

Környezetismeret: 

gömb alakú gyümöl-

csök. 
 

Testnevelés és sport: 

labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a való-

ság tárgyairól, alakzatokról, dol-

gokról. 

Mennyiségi jellemzők felismeré-

se, a különbségek észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép más 

nézőpontból való elképzelése. 

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen környeze-

tünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam megkülön-

böztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint folytono-

san változó fogalmak, pl. előtte, 

utána, korábban, később megérté-

se, használata. 

Időtartam mérése egyenletes tem-

pójú mozgással, hanggal, szabvá-

nyos egységekkel (másodperc, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata mé-

réshez. 

Időpont és időtartam tapasztalati 

úton történő megkülönböztetése.  

A családban történtek elhelyezése 

az időben. 

Testnevelés és sport: 

időre futás. 
 

Ének-zene: metronóm. 
 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, ese-

mények ismétlődése. 
 

Magyar nyelv és iro-

dalom: változó hely-

zetek, időben leját-

szódó történések meg-

figyelése, az időbeli-

ség tudatosítása. 

Egység és mérőszám kapcsolata. 

Mérés az egységek többszörösei-

vel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos mérték-

egységek között. 

A mértékegységek használata és 

átváltása szöveges és számfelada-

A pontosság mértékének kifejezé-

se gyakorlati mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük megfi-

gyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések 

a családban. 

Fejlesztőprogram használata mér-

tékegységek átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthe-

tő munkadarabok 

megtervezése mérés 

és modellezés segít-

ségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 



 

tokban. gyakorlat: háztartás-

ban használatos gya-

korlati mérések (sü-

tés-főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont, 

időtartam, kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, mm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, ren-

dezése, rögzítése, ábrázolása grafiko-

non. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 

fogalomalkotás előkészítése. 

A képi grafikus információk feldol-

gozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: me-

teorológiai adatok le-

jegyzése, ábrázolása. 

Számtani közép, átlag fogalmának 

bevezetése. 

 

Néhány szám számtani közepének 

értelmezése, az „átlag‖ fogalmának 

bevezetése, használata adatok együt-

tesének jellemzésére. 

Környezetismeret: hő-

mérsékleti és csapadék-

átlagok. 

A biztos, a lehetséges és a lehetetlen 

események értelmezése. 

 

Próbálgatások, sejtések, indoklások, 

tippelések, tárgyi tevékenységek.  

A lehetséges és lehetetlen tapasztalati 

úton való értelmezése.  

A biztos és véletlen megkülönbözte-

tése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések. Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának tapaszta-

lati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának megálla-

pítása kísérletek végzésével, ábrázo-

lása oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott számú 

kísérletben.  

A kísérleti eredmények összevetése a 

sejtéssel, az eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, kevésbé 

valószínű értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó informá-

ciók keresése, értelmezése. 

Környezetismeret: ter-

mészeti jelenségek elő-

fordulása és valószínű-

sége. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

a kifejezőkészség alakí-

tása (világos, rövid 

megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 



 

fogalmak Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

ismétlés, rendszerezés, összefoglalás 31óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megne-

vezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték fogalma 10 000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajz-

zal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

– Fejben számolás százas számkörben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkal-

mazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű, számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsoroza-

tok felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pót-

lása. 

 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.  

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Át-

váltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módsze-

rekkel, felismerésük, jellemzőik. 



 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területle-

fedéssel. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatai-

nak értelmezése.  

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, 

de nem biztos tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata. 

– Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 



 

Erkölcstan 

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyá-

nak, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesz-

tése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért 

az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a 

tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki 

értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkezetet.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a sze-

mély egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden 

társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az ember 

minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a 

világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során tá-

maszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban 

általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapok-

ban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és érték-

rend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a 

felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi értékek 

fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyőződések-

ké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, 

életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről 

azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, amelye-

ket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos tehát 

hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törek-

szik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az 

Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető értékek és 

normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben ütköznek 

egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az értékek és 

a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a közössége-

ken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a korábbiaknál keve-

sebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése közben 

azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változatosak, s a 

tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is. A magatar-

tást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és az identitással 

áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra 

vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és környe-

zetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és utóda-

inkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy képessé 

tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egy-

szerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. 

Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre 

vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat 

kezelésében. 



 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az 

autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gondolko-

dás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellemzője a 

felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az er-

kölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének 

erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az a képesség, 

hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a szempontból 

az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és el-

fogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves részét képezi az 

érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt – e szintnél erő-

sebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívána-

tos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpon-

tú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről 

évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, 

illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és 

véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális 

szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre 

ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, 

más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azo-

kat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tan-

tervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön 

sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható tapasz-

talatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes 

módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, 

mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető 

egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási 

folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – részt-

vevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvodában 

és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat és a 

médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként‖ 

lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 

rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítsé-

get nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó érték-

tartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben lelkiisme-

retük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a 

pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval kap-

csolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és 

az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsola-

tos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 

erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 



 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek legfonto-

sabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő 

tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a sza-

bad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rend-

szerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges problémái-

nak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való tevékeny 

bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kí-

vüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi közös-

ség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az 

osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres 

megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a 

társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat a 

tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvé-

tel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a 

személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kiala-

kítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A kis-

gyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák alakít-

ják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje a 

szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában megismerkednek 

a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén tapasztalatokat sze-

reznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A gyerekek többsége 

az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és többé-

kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai identitásuk. 

Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása azonban erősen függ attól, 

hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet alkot az ő csoportjukról 

mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás képessége – az agresszió és 

a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve jelenik meg a gyerekek maga-

tartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben függ azonban a környezeti ha-

tásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve egész személyiségének 

fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére kezdenek rögzülni a 

gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan megtanuljanak uralkodni saját 

késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, választásaikat ellenőrizni – 

vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, s 

ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben 

átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd 

átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas 

kultúra, valamint a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való 

támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a 

gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az er-

kölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Mindazon-

által az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt módon 

való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, mintázás és a 



 

mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség élet-

kornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó kulturális és 

képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és normarendszert kiindulá-

si alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, hogy fokozatosan be 

tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon fontos, hogy a pe-

dagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió semmilyen formája, és a 

tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse tanítványai 

felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, valamint a 

tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. Jelentős mér-

tékben függ ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó tagjainak 

énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. Igazán 

tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. Hosszabb 

ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint figyelmü-

ket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk érzel-

mi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi kérdé-

seket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – látott, hal-

lott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak leginkább megfe-

lelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 7–8 

éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és szorongásaikat. 

Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a közegben kapnak 

számukra feldolgozható módon választ – miközben azért persze már pontosan különbséget 

tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. 

osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas hely-

zeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már az ő 

esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita képességének 

későbbi kialakulását. 

 

évfolyam 

36 óra/év 

 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

6+3 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejleszté-

se.  

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit 

jelent a nevem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? 

Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? 

Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 

én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól? 

 

Ilyen vagyok 

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 

amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? 

Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz 

érzések? 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék eljut-

ni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért sze-

retem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek játszani és 

kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért?  

Vizuális kultúra: 

személyes élmények megjelen-

tetése sík vagy plasztikus alko-

tásokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- beszédkészség, beszédbátor-

ság fejlesztése 

- önismereti gyakorlatok 

- a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

Tematikai egység 
Társaim – Ők és én Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás 

képességének fejlesztése, mások elfogadásának segítése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? Mi-

lyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel hozzám? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha különféle is-

merőseink vannak? 

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek kapcsolatba má-

sokkal? Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és tá-

volabbi ismerősöket? Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb 

tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Ho-

gyan szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és a 

gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

egyszerű ítéletalkotás mesék 

szereplőiről; mindennapi 

konfliktusok átélése drama-

tikus játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi tartalmá-

nak megértése. 

A szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, 

érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 

Tematikai egység Közvetlen közösségeim – A család és a 

gyerekek 

Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudato-

sítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más 

módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet 

megalapozása. 

szükségem? Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? 

Hogyan illik viselkednem különböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízha-

tok meg?  

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és képek-

kel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként fejezhe-

tem ki elfogadható formában azt, ha nem szeretek valakit? Mi-

lyen jelek árulják el számomra, hogy milyen érzéseket vált ki 

másokból, amit mondok vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én meg-

bántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor jobb, ha 

nem mutatjuk ki az érezéseinket? Miben más az, ha személye-

sen találkozunk valakivel, mint hogyha telefonon vagy interne-

ten beszélünk vele? 

Nem verbális jelzések tar-

talmának felismerése.  

 

Vizuális kultúra: átélt ese-

mény vizuális megjelenítése;  

a kép és a hang szerepének 

megfigyelése animációs me-

sékben; a közvetlen és köz-

vetett kommunikáció közti 

különbségek felismerése. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren 

óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolá-

ban és az iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal 

a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e 

olyan közeli családtagjaim, akikkel nem közös lakásban 

lakunk? Jó, ha együtt vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit 

adok nekik? Hogyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e 

szabályok a családban, amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a 

kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy rokonok va-

gyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi min-

denben különbözhet egyik család a másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szere-

tek ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg 

ezeket? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit 

nem szeretek? Miért? 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvé-

gém? És milyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai 

szünet egy napja?   

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? 

Mi mindenben lehet más az életük, mint az enyém?  

Környezetismeret: az iskolai élet 

rendje. 

 

Vizuális kultúra: az internethasz-

nálat szabályai; videojátékokkal 

kapcsolatos élmények feldolgozá-

sa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

élet a családban; családi rendez-

vények, ünnepek, események; 

iskolai és osztályrendezvények. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, 

feladat, szabadidő. 

 

 

Tematikai egység Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más körülmények kö-

zött élnek.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, városi 

lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha 

igen, részt szoktam-e venni ezekben? Mi a jó bennük? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? Mi-

lyen más helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a rokona-

im? Mi mindenben különböznek ezek a mi lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a 

világ más részein?  

Vizuális kultúra: környeze-

tünk külső és belső terei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

Tematikai egység A környező világ Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 

elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási?  

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében 

születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  

 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi 

mindent tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és ho-

gyan harcolnak egymással a mesékben a jó és gonosz oldal 

hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna 

meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és 

részt venni a gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növé-

Környezetismeret: szobanö-

vények és házi kedvencek 

gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a természeti 

környezet elemeinek megje-

lenítése. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: növényápolás, állat-

gondozás. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

mesék világa; alapvető er-

kölcsi-esztétikai kategóriák 

(szép-csúnya, jó-rossz, igaz-

hamis). 



 

nyekért is? Mit tudunk tenni értük? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt 

venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk 

élő házi állatok?  

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen eze-

ket szeretem?  

Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értéke-

inek megóvásához? 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; különböző 

anyagok használata a kifeje-

zés szándékával; képzeletbe-

li helyek, terek megjeleníté-

se; meseszereplők megjele-

nítése különféle technikák-

kal. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett 

növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, 

jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz. 

 

 

évfolyam 

36 óra/év 

 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejleszté-

se.  

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit 

jelent a nevem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? 

Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? 

Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 

én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól? 

 

Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 

amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? 

Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz 

érzések? 

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? Mi-

ben kell erősödnöm? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék eljut-

ni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért sze-

retem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek játszani és 

kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért? 

 

Nehéz helyzetek 

Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan 

nehéz helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell ten-

nem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha ugyanabban 

a helyzetben lennék?  

Vizuális kultúra: 

személyes élmények megjelen-

tetése sík vagy plasztikus alko-

tásokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- beszédkészség, beszédbátor-

ság fejlesztése 

- önismereti gyakorlatok 

- a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

 

Tematikai egység 
Társaim – Ők és én Órakeret 

6+4 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás 

képességének fejlesztése, mások elfogadásának segítése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? Mi-

lyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel hozzám? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha különféle is-

merőseink vannak? 

 

Mások másmilyenek 

Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek tőlem? 

Vajon milyennek látnak ők engem?  

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek kapcsolatba má-

sokkal? Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és tá-

volabbi ismerősöket? Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb 

tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Ho-

gyan szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van 

szükségem? Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? 

Hogyan illik viselkednem különböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízha-

tok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és képek-

kel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként fejezhe-

tem ki elfogadható formában azt, ha nem szeretek valakit? Mi-

lyen jelek árulják el számomra, hogy milyen érzéseket vált ki 

másokból, amit mondok vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én meg-

bántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor jobb, ha 

nem mutatjuk ki az érezéseinket? Miben más az, ha személye-

sen találkozunk valakivel, mint hogyha telefonon vagy interne-

ten beszélünk vele? 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és a 

gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

egyszerű ítéletalkotás mesék 

szereplőiről; mindennapi 

konfliktusok átélése drama-

tikus játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi tartalmá-

nak megértése. 

A szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása. 

Nem verbális jelzések tar-

talmának felismerése.  

 

Vizuális kultúra: átélt ese-

mény vizuális megjelenítése;  

a kép és a hang szerepének 

megfigyelése animációs me-

sékben; a közvetlen és köz-

vetett kommunikáció közti 

különbségek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, 

érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 

Tematikai egység Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más módon élhet-

nek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet megalapozása. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvo-

dás korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolában és az 

iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a 

családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e olyan köze-

li családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk? Jó, ha 

együtt vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit adok nekik? Ho-

gyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e szabályok a család-

ban, amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kap-

csolatom? Mit jelent számunkra az, hogy rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben 

különbözhet egyik család a másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szeretek 

ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg eze-

ket? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit nem 

szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei a mie-

inktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? És 

milyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai szünet egy 

napja?   

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? Mi 

mindenben lehet más az életük, mint az enyém?  

Környezetismeret: az iskolai 

élet rendje. 

 

Vizuális kultúra: az internet-

használat szabályai; videojá-

tékokkal kapcsolatos élmé-

nyek feldolgozása. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: élet a családban; csa-

ládi rendezvények, ünnepek, 

események; iskolai és osz-

tályrendezvények. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, 

feladat, szabadidő. 

 

 

Tematikai egység Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más körülmények kö-

zött élnek.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, városi 

lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha 

igen, részt szoktam-e venni ezekben? Mi a jó bennük? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? Mi-

lyen más helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a rokona-

im? Mi mindenben különböznek ezek a mi lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a 

világ más részein?  

Vizuális kultúra: környeze-

tünk külső és belső terei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

Tematikai egység A környező világ Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 

elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van 

borzasztóan messze?  

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és 

mi lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a dolgok-

ról? 

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében 

születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  

 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi 

mindent tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és ho-

gyan harcolnak egymással a mesékben a jó és gonosz oldal 

hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  

Környezetismeret: szobanö-

vények és házi kedvencek 

gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a természeti 

környezet elemeinek megje-

lenítése. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: növényápolás, állat-

gondozás. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

mesék világa; alapvető er-

kölcsi-esztétikai kategóriák 

(szép-csúnya, jó-rossz, igaz-

hamis). 



 

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna 

meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és 

részt venni a gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növé-

nyekért is? Mit tudunk tenni értük? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt 

venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk 

élő házi állatok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, 

amit nem szabad megtennünk?  

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen eze-

ket szeretem?  

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat védett-

nek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág 

értékeinek megóvásához? 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; különböző 

anyagok használata a kifeje-

zés szándékával; képzeletbe-

li helyek, terek megjeleníté-

se; meseszereplők megjele-

nítése különféle technikák-

kal. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett 

növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, 

jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tu-

lajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommu-

nikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életé-

ben. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a kö-

rülöttünk lévő élővilágért. 

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

3–4. évfolyam 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy figyel-

müket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó lehető-

séget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a családi 

életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól össze lehet 

hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 



 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső kész-

tetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való részvétel 

gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára nevelés meg-

alapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már ráépül-

het az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – elsősorban 

hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek szerkesztése és 

rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra tevékenységeihez kap-

csolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások témakö-

rei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos formák alkalmazásá-

val. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik áttekintő, 

absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. Megszűnik a 

kisgyerekkori „álomszerű‖ lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ szétválását 

gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség feloldásában sokat 

segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák egyik legfontosabb 

munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig sokak számára az 

önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és gondolatok kifejezésére 

fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az órai beszél-

getések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló hatásúak, ha légkörük feszültségmen-

tes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének csupán a többiek tiszteletben tartása szab 

korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs minta 

követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia sze-

mélyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak mindenkor 

hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a hétközna-

pi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a tanulók reá-

lisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban elsajátított 

normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül kritikai 

érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák felveté-

sének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből később 

majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább képessé 

válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, ekkor már 

teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a várható követ-

kezményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

 



 

évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 
5+7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képvi-

selő példaképek keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg raj-

tam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a tulajdon-

ságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? 

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel 

és hogyan töltöm a szabad időmet? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az osztálytársa-

imnak? Miben és hogyan? 

 

Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más 

rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és mások? 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért 

és hogyan tudnám ezt megtenni? 

Környezetismeret: mi-

től látunk valakit szép-

nek; külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a mű-

vészetben; portré és 

karikatúra; emberi 

gesztusok értelmezése 

és kifejezése; 

a karakterábrázolás 

filmes eszközei; saját 

érzelmek felismerése 

és kifejezése mozgó-

képek és  

hanganyagok segítsé-

gével. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

jellemzés készítése 

emberekről; vélemé-

nyek összevetése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: önismeret. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, 

öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép. 

 

 



 

Tematikai egység 
Közösségben és egyedül – a társaim és én  

 

Órake-

ret6+7 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osz-

tályközösség működéséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a 

párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, hang-

lejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a másik 

mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, hogy a 

másik pontosan megértse, amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai 

beszélgetések között? 

 

Az igazi barát 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom meg-

osztani örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a titkaimat? 

Kit nevezhetek a barátomnak?  

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan ala-

kulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen? 

 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit csiná-

lok ilyenkor?  

Környezetismeret: 

az emberi kommuni-

káció; beszéd, testbe-

széd, arckifejezés, 

gesztusok; barátság; 

kommunikáció a bará-

tok között. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: figyelem a be-

szélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: mé-

diaszövegek értelme-

zése és létrehozása; a 

közvetlen és az online 

kommunikáció össze-

hasonlítása. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 

öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, 

kirekesztés. 
 

 

Tematikai egység Az osztály és az iskola Órakeret 

6 +7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 

egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e olyan közös-

ség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? Mi 

lehet ennek az oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Vál-

tozott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a kö-

zös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen közös szo-

kásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez ki? 

Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást? 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb 

helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, 

vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? 

Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat?  

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát nevez-

tek el róla? Milyen szokások és hagyományok vannak a mi isko-

lánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? 

Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Környezetismeret: ma-

gatartásformák, szabá-

lyok, viselkedési nor-

mák különféle élethely-

zetekben; együttélés a 

családban; baráti kap-

csolatok, iskolai közös-

ségek. 

 

Vizuális kultúra: figurá-

lis alkotások létrehozá-

sa a környezetben élő 

emberek megjeleníté-

sével. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

iskolai és osztályren-

dezvények; a közössé-

gért végzett munka.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabálysze-

gés, büntetés, szabályalkotás, felelősség. 
 

 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 

Órake-

ret9+6 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, cikli-

kusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő szo-

kások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, 

amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek szokása-

inak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk természetességének meg-

alapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk kulturá-



 

lis hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra ugyan-

olyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen nyel-

ven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak a 

szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, ame-

lyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor mindenki más nyel-

ven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése érdeké-

ben, ha nem érjük egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közös-

ség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek 

megőrzése?  

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit jelente-

nek számomra ezek a jelképek? 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük 

melyik mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és 

mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben külön-

böznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?  

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a 

világ más részein élő kulturális közösségek?  

Környezetismeret: jeles 

napok, ünnepek, helyi 

hagyományok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ítéletek megfo-

galmazása, érvelés, 

vitakészség; mások 

véleményének megér-

tése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi világá-

val való ismerkedés; 

a viselkedés szabályai 

az online közösségek-

ben; kommunikációs 

szokások.  

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep, vallási ünnep. 
 

 

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 

Órake-

ret3+6 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt érté-

keinek megőrzésében és továbbörökítésében.  

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő nem-

zedékektől?  

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak 

ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a múzeumfal-

vakban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől 

szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi 

tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

A világ öröksége 

Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? 

Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?  

Környezetismeret: tele-

pülési típusok; lakóhe-

lyünk, hazánk fő neveze-

tességei; a lakóhely tör-

ténete és természeti kör-

nyezete; nemzeti park, 

tájvédelmi körzet; ház-

tartási eszközök. 

 

Vizuális kultúra: helyek, 

helyszínek megjelenítése 

személyes élmények 

alapján; a környezetben 

észlelhető változások 

megfigyelése és megje-

lenítése; terekhez kap-

csolódó érzelmek, han-

gulatok azonosítása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a technika 

vívmányainak minden-

napi használata.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, múze-

um. 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 

Órake-

ret4+ 6 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való emlékezés-

ről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategó-

riáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a világ meg-

ismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért érhet-

nek véget?  

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok keletkezé-

sét különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a Bibliában a 

világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az emberek a halál-

ról? 

 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutat-

juk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva tudha-

Környezetismeret: szüle-

tés és halál; a Föld alak-

jára vonatkozó mítoszok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: fantáziajátékok, 

elképzelt helyezetek 

megjelenítése; ismerke-

dés különböző informá-

cióhordozókkal; infor-

mációk keresése és keze-



 

tok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő világról?  

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? 

Ki tudok-e találni, létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek 

most még nem léteznek a világban? 

lése; műélvezet, a bele-

élés megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és sze-

replők megjelenítése; 

képzeletbeli utazás meg-

jelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, 

képzelet.  

 



 

évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 

5+10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képvi-

selő példaképek keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg raj-

tam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a tulajdon-

ságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem sze-

retek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni?  

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel 

és hogyan töltöm a szabad időmet? 

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, 

amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az osztálytársa-

imnak? Miben és hogyan? 

 

Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más 

rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és mások? Ők 

mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-

e, hogy mindenki szeresse az embert? 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért 

és hogyan tudnám ezt megtenni? 

Környezetismeret: mi-

től látunk valakit szép-

nek; külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a mű-

vészetben; portré és 

karikatúra; emberi 

gesztusok értelmezése 

és kifejezése; 

a karakterábrázolás 

filmes eszközei; saját 

érzelmek felismerése 

és kifejezése mozgó-

képek és  

hanganyagok segítsé-

gével. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

jellemzés készítése 

emberekről; vélemé-

nyek összevetése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: önismeret. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, 

öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép. 

 

 



 

Tematikai egység 
Közösségben és egyedül – a társaim és én  

 

Órake-

ret6 +6 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osz-

tályközösség működéséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a 

párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, hang-

lejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a másik 

mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, hogy a 

másik pontosan megértse, amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai 

beszélgetések között? 

 

Az igazi barát 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom meg-

osztani örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a titkaimat? 

Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz egy igazi 

barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha a bará-

tom olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 

 

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan ala-

kulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen? 

 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit csiná-

lok ilyenkor?  

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet 

az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek en-

nek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

Környezetismeret: 

az emberi kommuni-

káció; beszéd, testbe-

széd, arckifejezés, 

gesztusok; barátság; 

kommunikáció a bará-

tok között. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: figyelem a be-

szélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: mé-

diaszövegek értelme-

zése és létrehozása; a 

közvetlen és az online 

kommunikáció össze-

hasonlítása. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 

öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, 

kirekesztés. 
 

 



 

Tematikai egység Az osztály és az iskola Órakeret 

5+6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 

egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e olyan közös-

ség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? Mi 

lehet ennek az oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Vál-

tozott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a kö-

zös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen közös szo-

kásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez ki? 

Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást? 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb 

helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, 

vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? 

Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk 

őket? Mi a következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? 

Van-e olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne megváltoz-

tatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát nevez-

tek el róla? Milyen szokások és hagyományok vannak a mi isko-

lánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? 

Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Környezetismeret: ma-

gatartásformák, szabá-

lyok, viselkedési nor-

mák különféle élethely-

zetekben; együttélés a 

családban; baráti kap-

csolatok, iskolai közös-

ségek. 

 

Vizuális kultúra: figurá-

lis alkotások létrehozá-

sa a környezetben élő 

emberek megjeleníté-

sével. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

iskolai és osztályren-

dezvények; a közössé-

gért végzett munka.  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabálysze-

gés, büntetés, szabályalkotás, felelősség. 
 

 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 

Órake-

ret9+6 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, cikli-

kusan visszatérő ünnepek és szokások. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő szo-

kások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, 

amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek szokása-

inak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk természetességének meg-

alapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk kulturá-

lis hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra ugyan-

olyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen nyel-

ven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak a 

szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, ame-

lyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor mindenki más nyel-

ven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése érdeké-

ben, ha nem érjük egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közös-

ség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek 

megőrzése?  

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit jelente-

nek számomra ezek a jelképek? 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük 

melyik mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és 

mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben külön-

böznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?  

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a 

világ más részein élő kulturális közösségek?  

Környezetismeret: jeles 

napok, ünnepek, helyi 

hagyományok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ítéletek megfo-

galmazása, érvelés, 

vitakészség; mások 

véleményének megér-

tése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi világá-

val való ismerkedés; 

a viselkedés szabályai 

az online közösségek-

ben; kommunikációs 

szokások.  

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep, vallási ünnep. 
 



 

 

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 
Órakeret 

3 +6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt érté-

keinek megőrzésében és továbbörökítésében.  

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő nem-

zedékektől?  

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak 

ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a múzeumfal-

vakban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől 

szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi 

tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tár-

gyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  

 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit 

lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai világban? 

Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? 

Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?  

Környezetismeret: tele-

pülési típusok; lakóhe-

lyünk, hazánk fő neveze-

tességei; a lakóhely tör-

ténete és természeti kör-

nyezete; nemzeti park, 

tájvédelmi körzet; ház-

tartási eszközök. 

 

Vizuális kultúra: helyek, 

helyszínek megjelenítése 

személyes élmények 

alapján; a környezetben 

észlelhető változások 

megfigyelése és megje-

lenítése; terekhez kap-

csolódó érzelmek, han-

gulatok azonosítása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a technika 

vívmányainak minden-

napi használata.  



 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, múze-

um, világörökség. 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 

Órake-

ret4+6 

óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való emlékezés-

ről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategó-

riáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a világ meg-

ismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért érhet-

nek véget?  

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok keletkezé-

sét különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a Bibliában a 

világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az emberek a halál-

ról? 

 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutat-

juk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva tudha-

tok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő világról? Mi 

az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat szerezni? Lé-

tezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen 

tapasztalatot?  

 

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? 

Ki tudok-e találni, létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek 

most még nem léteznek a világban? 

Környezetismeret: szüle-

tés és halál; a Föld alak-

jára vonatkozó mítoszok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: fantáziajátékok, 

elképzelt helyezetek 

megjelenítése; ismerke-

dés különböző informá-

cióhordozókkal; infor-

mációk keresése és keze-

lése; műélvezet, a bele-

élés megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és sze-

replők megjelenítése; 

képzeletbeli utazás meg-

jelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, 

képzelet.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondo-

latait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíván-

csi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  



 

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 

megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjá-

tól eltérő nézőpontból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni.  

 



 

Környezetismeret 

 

 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy 

saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven ne-

vezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, 

hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb kör-

nyezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, 

további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. 

A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, 

illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyo-

lultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája. A környe-

zetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott 

megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a 

megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai megmagyarázhatók, és 

a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre részletesebben érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzék-

szervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind pon-

tosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, az 

azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, 

bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 

tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfo-

kát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pe-

dagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkere-

sésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű 

megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a 

természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) bővíté-

séhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a környezet-

tel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás 

során. A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és 

problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyag-

feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat vetünk 

fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális történé-

sekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetisme-

ret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és 

tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelme-

zett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek fel-

építésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő 

értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójá-

nak fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények meg-

valósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, 

önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számá-

ra legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, meg-

erősítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt 

folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon a világban. 



 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét ala-

pozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, a 

saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonságok-

ra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakaszban.  

 

1–2. évfolyam 

 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a cso-

port közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a külön-

böző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus élmé-

nyén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját szervezet 

tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak megerősítése, hogy 

a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb kör-

nyezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt ala-

kítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, az 

állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyelése-

ken és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy kialakí-

tása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése ahhoz 

teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet 

vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket 

csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a ter-

mészettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink 

nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat. 

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre kerülő 

elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint tudá-

sának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy éppen 

a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a kisgyer-

meknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja életében – 

világképének stabilitását szolgálják. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első hónapok-

ban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai elvárásoknak 

való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva – segíthet, 

hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét elfogadja, 

és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek által ho-

zott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is kívána-

tos. 

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját tapasztala-

tokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és indokokkal való 

szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések megtalálására, 

az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére. 

A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a felelős-

ségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz való 

kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret kibon-



 

takoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret 

fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát. 

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyolc 

héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten ajánlott az 

egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a második 

évfolyam közötti szétosztása. 

 

1. évfolyam 

36 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, csoportosítás, mérés). 

A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és 

értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció 

fejlesztése. 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyako-

roltatása.  

A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése 

az iskolai környezetben.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Mi a különbség az óvoda és az 

iskola között?  

Mi van az iskolában?  

Hogyan tájékozódunk az iskola 

épületében? 

Az iskolai élet rendje. 

Kikkel találkozunk az iskolában?  

Hogyan öltözködünk az iskolá-

ban? 

Milyen élőlények vannak a tante-

remben, az iskolában, az iskola 

udvarán? 

Miért nem akar sok szülő házi 

kedvencet otthonra?  

 

Ismeretek: 

A környezetünkben előforduló 

anyagok érzékelhető tulajdonsá-

gai. 

A szobanövények és a házi ked-

Helyes viselkedés és megfelelő 

öltözködés az iskolában (tanórán, 

különböző szabadidős foglalko-

zásokon, szünetben). 

Az iskolában dolgozók foglalko-

zásának összehasonlítása. Meg-

szólításuk, köszönés, udvariassá-

gi formulák használata. 

Az osztályterem, ahol szeretek 

lenni: az osztályteremben találha-

tó tárgyak, bútorok megnevezése, 

jellemző tulajdonságaik össze-

gyűjtése, csoportosításuk külön-

böző szempontok szerint. 

Élőlények és élettelen dolgok 

összehasonlítása, különbségek 

megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási munkák 

elvégzése (ültetés, öntözés, talaj-

lazítás) és a hozzájuk tartozó 

néhány eszköz nevének megis-

merése, az eszközök használata. 

Vizuális kultúra: szí-

nek, formák. 

 

Matematika: távolsá-

gok, nagyságrendek 

becslése, megnevezé-

se, mérése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: helyes öl-

tözködés. 



 

vencek gondozása. 

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző piktogramok. 

Az iskolában található jelek, jel-

zések, piktogramok.  

A házi kedvencek, a házban és a 

ház körül élő állatok megnevezé-

se, egy-egy (az ember számára) 

jellemző tulajdonságának meg-

nevezése.  

Az időjárás megfigyelése, az 

időjárásnak megfelelő öltözködés 

megtervezése. 

Tájékozódás az iskola épületé-

ben. 

Az iskola épületében és a kör-

nyéken található jelek, jelzések 

értelmezése. Mérés, becslés, váz-

latos alaprajz készítése. Tájéko-

zódás vázlatrajz alapján. Termé-

szetes mértékek (lépés, arasz 

stb.) használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskolás gyerek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus felisme-

rése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok 

rögzítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját 

test megismerése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi a különbség az iskolás és az 

óvodás gyerek napirendje kö-

zött?  

Mivel telnek a hétköznapok, a 

hétvégék és az ünnepek? 

Hogyan, mikor és mennyit tanu-

lunk?  

Hogyan tájékozódunk a környe-

zetben?  

Mit, mikor, hogyan és mennyit 

együnk? 

Mi a különbség felnőttek és gye-

rekek között? 

 

Napi- és hetirend tervezése, a 

megvalósítás értékelése. 

Helyes testtartás. A megvilágítás 

szerepének felismerése tanulás 

közben. 

A helyes táplálkozási és a higié-

nés szokások tudatosítása, al-

kalmazása a napi gyakorlatban. 

Osztálytárs, fiatalabb és idősebb 

testvér, szülő, illetve más felnőtt 

testméreteinek mérése, az adatok 

összehasonlítása, relációk meg-

fogalmazása.  

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) 

megfigyelése az ember életében, 

a test működésében. Példák 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mondókák, 

versek, dalok a testré-

szekkel kapcsolatban. 

 

Ének-zene: a ritmus 

szerepe a zenében. 

 

Matematika: az előtte, 

utána, korábban, ké-

sőbb megértése, hasz-

nálata; folyamat moz-

zanatainak időbeli 

elrendezése; időrend-

kezelése. 



 

Ismeretek: 

A napszakok, évszakok váltako-

zása. A napok és a hónapok. Na-

pirend és napszakok. 

Az emberi test külső képe. Az 

ember főbb testrészei. 

Legfontosabb érzékszerveink és 

szerepük a környezet megisme-

résében. Védelmük fontossága és 

módjai. 

gyűjtése. A mozgás hatásának 

megfigyelése a pulzusra és a 

légzésszámra. 

Az érzékszervek védelmét bizto-

sító szabályok, helyes szokások 

megismerése és gyakorlása, al-

kalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi van a teremben? Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, illet-

ve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése az anya-

gi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A felelős, körülte-

kintő munkavégzés és viselkedés erősítése. Kapcsolat keresése az égés 

feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Milyen tárgyak vesznek körül 

bennünket? Hogyan függenek 

össze a tárgyak anyagi tulajdon-

ságai a felhasználásuk módjával? 

Mely tárgyak jelentenek veszélyt 

tűz esetén? Hogyan lehet meg-

előzni a tűzeseteket? Mit lehet 

tenni tűz esetén? 

 

Ismeretek: 

Tárgyak (anyagok) tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, rugal-

masság, érdesség-simaság, for-

ma, szín). 

Mesterséges és természetes 

anyagok a környezetünkben ta-

lálható tárgyakban. 

Az égés folyamata (égési feltéte-

lek, égéstermékek, éghető és 

éghetetlen anyagok). Éghető 

A tanteremben található tárgyak 

csoportosítása különböző szem-

pontok szerint (érzékszervekkel 

vizsgálható tulajdonságok, 

anyag, méret, felhasználás). 

Természetes és mesterséges 

anyagok megkülönböztetése a 

környezet tárgyaiban. 

Kapcsolat keresése az anyag tu-

lajdonságai és felhasználása kö-

zött egyszerű példák alapján. 

A környezetben lévő tárgyak 

csoportosítása aszerint, hogy 

tűzveszélyes (gyúlékony), éghető 

vagy éghetetlen-e. Égés vizsgála-

tán keresztül az égés feltételeinek 

megállapítása. Kapcsolat keresé-

se az égés feltételei és a tűzoltás 

módja között. Felkészülés vész-

helyzetre. A fegyelmezett cse-

lekvés fontosságának felismeré-

se. A körültekintő munkavégzés 

Ének-zene: tűzzel 

kapcsolatos dalok. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az anyagi tu-

lajdonságokra hasz-

nálható jelzők, hason-

latok; mondókák, ver-

sek a tűzzel kapcso-

latban.  



 

anyagok a környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi János 

mint a gyufa feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, 

eszközei.  

fontosságának felismerése. A 

tűzoltók munkájának értékelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hóban, szélben, napsütésben Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott néhány 

gyakori piktogram jelentése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az évszakok 

kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és egészsége szempont-

jából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvéde-

lem jelentőségének megértetése. A környezet és fenntarthatóság szempontjá-

ból kapcsolat felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés, vala-

mint a környezeti változások között. 

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények 

állapotát is. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan határozza meg öltözködé-

sünket az időjárás? 

Hogyan viselkednek a növények és 

az állatok különböző időjárási kö-

rülmények között? 

Hogyan védjük testünket a hideg, a 

meleg, a szél és a csapadék ellen? 

Mi jellemzi táplálkozásunkat a kü-

lönböző évszakokban?  

 

Ismeretek: 

Évszakok és jellemző időjárásuk. 

Az időjárás tényezői. A Celsius-

skála, hőmérséklet. A csapadék 

formái (eső, köd, hó). Az évszaknak 

megfelelő helyes öltözködés.  

Példák a növények fényviszonyok-

hoz, az állatok változó hőmérsékleti 

viszonyokhoz történő alkalmazko-

dására. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői 

a különböző évszakokban. A folya-

dékfogyasztás szerepe. 

Az élőlények energiaszükséglete és 

életmódja közötti kapcsolat. 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt 

hatásának megfigyelése, konkrét 

példák gyűjtése. A víz halmazálla-

potai és a csapadékformák össze-

kapcsolása. 

Napi és éves ritmus megfigyelése a 

növény- és állatvilágban, a tapaszta-

latok rögzítése rajzzal vagy írásban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek ösz-

szeállítása. A nyári megnövekedett 

folyadékigény magyarázata. A réte-

ges öltözködés szerepének megérté-

se. 

Öltözködési tanácsok adása időjá-

rás-előrejelzés értelmezése alapján. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: öltözködés, 

időjárás, egészséges 

táplálkozás. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. 

gyakorlás, összefoglalás, ismétlés 4 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első  évfolyam 

ciklus végén 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek 

megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és 

alkalmazása.  

Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása életmód-

beli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos 

piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.  

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anya-

gok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi 

tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes anya-

gok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. 

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és 

kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-

okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára. 

 

 

2. évfolyam 

36 óra/év 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás az iskolában és környékén 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói 

magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ 

szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismer-

tetése. Megbecsülés kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. 

Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az iskolába? 

Mitől működik az épület? 

 

Ismeretek: 

Hosszmértékek. A fő világtájak 

megnevezése, elhelyezése. A 

földfelszín formakincsének ele-

mei (hegy, völgy, domb, síkság, 

folyó, patak).  

A helyi közlekedés.  

Alaprajz, vázlatrajz. 

Fűtőberendezések, világítás, 

szellőztetés, étkező-, raktár- és 

Alaprajz készítése az osztályte-

remről, vázlat az iskoláról. Útvo-

nalrajzok készítése a lakhely és 

az iskola között. Egy-egy konkrét 

példa összehasonlítása. Becslés 

és mérés alkalmazása. Az iskola 

elhelyezése a településen belül és 

annak térképén. A környék föld-

felszíni formakincseinek megne-

vezése.  

Az energiatakarékosság lehetsé-

ges megvalósítási módjainak 

keresése az iskolán belül. 

Alaprajz készítése a lakásról, 

szobáról. Az iskola és a háztartás 

Matematika: halma-

zok, rész-egész vi-

szony, becslés. 

 

Vizuális kultúra: táj-

képek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, ház-

tartási munkák, köz-

lekedés, energiataka-

rékosság. 



 

kiszolgálóhelyiségek szerepe az 

iskolában. 

A fűtés lehetséges módjai. Ener-

giaforrások a háztartásban. 

A készülékek energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai. 

A közlekedés és az energiataka-

rékosság. 

Az épületek karbantartásával, 

állagmegőrzésével kapcsolatos 

legfontosabb munkák az iskolá-

ban és otthon.  

összehasonlítása (léptékkülönb-

ség felismerése). 

Előnyök és hátrányok mérlegelé-

se annak mentén, érdemes-e az 

iskolába gépkocsival jönni. 

Az állagmegőrzés, takarítás, kar-

bantartás és a felelős használat 

jelentőségének felismerése. Kap-

csolat felismerése a használat 

intenzitása, a kopás, állagromlás 

és a karbantartási feladatok szük-

ségessége, gyakorisága között.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyagok körülöttünk Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások 

értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. A felépítés és működés 

kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-okozati kapcsolatok 

feltárása napi gyakorlataink és az anyagi átalakulások jellemzői között. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Önthető-e a szén, a mák, a liszt? 

Csak a folyadékok önthetők? 

Miért mérik kilóra a krumplit, 

dekára a mákot, literre a tejet? 

Miért tesznek a friss zúzódásra 

jeget? Miért esik jól nyáron a 

fagyi? Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát? 

 

Ismeretek: 

Halmazállapotok: a légnemű 

anyagok (gázok) kitöltik a ren-

delkezésre álló teret; a folyadé-

kok térfogata változatlan, de 

felveszik az edény alakját; a 

szilárd anyagok megtartják for-

májukat. 

Az önthetőség nem jelenti ön-

Különböző köznapi anyagok ösz-

szehasonlítása halmazállapotuk 

szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd 

anyagok tulajdonságainak vizsgá-

lata tapintással, vizuálisan, szag-

lással, kézzel történő erőkifejtés-

sel stb.). A tapasztalatok megfo-

galmazása szóban. 

A környezetünkben előforduló 

kristályos anyagok csoportosítása 

(például: kvarc – az üveget kar-

colja, kalcit – az üveget nem kar-

colja és körömmel sem karcolha-

tó, gipsz – körömmel karcolható). 

Példák keresése kristályokra (ás-

ványok). 

Annak magyarázata, miért prak-

tikusabb a folyadékok térfogatát 

és a szilárd anyagok tömegét 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a víz mint ver-

sek, mesék témája; 

hasonlatok, metaforák, 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra: a víz 

megjelenése különbö-

ző műalkotásokban. 



 

magában azt, hogy egy anyag 

folyékony halmazállapotú. 

Környezetünk legkeményebb 

anyagai a kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, mér-

tékegységek (deciliter, liter, 

dekagramm, kilogramm). 

A víz halmazállapot-változásai 

(olvadás, fagyás, párolgás, le-

csapódás), ezek kapcsolata a 

hőmérséklet változásával. 

Oldat. Vízben való oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a minden-

napokban. 

megadni. Tömeg- és űrmértékek 

leolvasása (élelmiszeripari ter-

mékekről, illetve mérőeszközök-

ről), kapcsolat keresése a deciliter 

és liter, illetve a 

gramm/dekagramm, valamint a 

dekagramm/kilogramm között. 

Kapcsolat keresése a víz halmaz-

állapot-változásai és köznapi al-

kalmazásai között (például hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz fa-

gyasztása és olvadása során. 

Példák keresése a víz halmazálla-

pot-változásaira a háztartásban és 

a természetben.  

Különböző anyagok viselkedésé-

nek megfigyelése vízben. Olda-

tok készítése. Az anyagok cso-

portosítása vízben való oldható-

ság szerint. A meleg és hideg 

vízben való oldódás összehasonlí-

tása. 

Folyadékok és a levegő hőmér-

sékletének mérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés, oldó-

dás. 

 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

Mi kerül az asztalra? Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos 

táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok 

figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. 

Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy 

számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért leszünk éhesek? Miért 

fontos a rendszeres étkezés? 

Milyen élelmiszerekből 

érdemes csak mértékkel 

A rendszeres, nyugodt táplálkozás 

szerepének felismerése. 

Élelmiszerfajták csoportosítása 

energiatartalmuk (magas, ala-

csony), illetve tápanyagtartalmuk 

alapján.  

Vizuális kultúra: csend-

életek gyümölcsökkel, 

ételekkel. 

 

Ének-zene: az étkezéssel 

kapcsolatok dalok. 



 

fogyasztani? 

Mit érdemes csomagolni 

egy egész napos kirándulás-

ra? 

Mit kezdhetünk a maradék 

étellel? 

 

Ismeretek: 

Az éhség mint a szervezet 

jelzése: energiára, tápanyag-

ra van szükségünk. 

A leggyakoribb élelmisze-

rek energiatartalma (ala-

csony, magas), a tápanyag-

ok fajtái (fehérje, zsír, szén-

hidrát). Táplálékpiramis. 

Az ideális testsúly jelentő-

sége: elhízás, alultápláltság 

veszélyei, példa hiánybeteg-

ségre: a skorbut. 

Szent-Györgyi Albert úttörő 

szerepe a C-vitamin előállí-

tásában.  

Az étkezések típusai, a he-

lyes táplálkozás, a terített 

asztal, az evőeszközök 

használata, a folyadékbevi-

tel, a kézmosás és az ülve 

étkezés, az alapos rágás és 

az étkezés utáni fogmosás 

szerepe. 

Az emésztéshez nyugalom-

ra van szüksége a szerve-

zetnek. A víz a legegészsé-

gesebb italunk, mely a szer-

vezet számára nélkülözhe-

tetlen. 

Alapvető konyhai művele-

tek: aprítás, melegítés, hű-

tés, fagyasztás, szárítás, 

forralás. A konyhai higiénés 

szabályok. 

A maradék étellel kapcsola-

tos higiénés szabályok. 

Az ételmérgezés okai és 

következményei. 

Példákon keresztül a helyes és 

helytelen étrend, az egészséges és 

egészségtelen ételek, italok felis-

merése, csoportosítása. A táplálko-

zás, az életmód és az ideális test-

súly elérése/megtartása közötti 

kapcsolat felismerése.  

Az étkezéssel kapcsolatos szoká-

sok gyűjtése, elemzése. 

Az étkezéssel kapcsolatos szoká-

sok (például nyugodt környezet, 

folyadékfogyasztás, levesek) bio-

lógiai hátterének felismerése. 

A helyes étkezési szokások meg-

ismerése, betartása, gyakorlása. 

A gyorsétkezés előnyeinek és hát-

rányainak összegyűjtése, mérlege-

lése. 

Egy hagyományos helyi étel elké-

szítésén keresztül a főzési folyamat 

lépéseinek értelmezése. 

Az ételek tárolásával kapcsolatos 

alapvető szabályok megismerése és 

betartása.  

Ételek csoportosítása aszerint, 

hogy mennyire romlandóak. 

Javaslat készítése: mit vigyünk 

magunkkal hosszabb utazásra, rö-

videbb kirándulásra télen, nyáron 

stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek felis-

merése, a veszélyeinek megértése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a főzés, illetve 

ételkészítés; az élelmi-

szerek, ételek tárolása; 

egészséges táplálkozás, 

étrend. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, ét-

kezési szabály. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Élőlények közösségei Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életkö-

zösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, hogy az 

egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes 

életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének 

felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások: 

Élhetne-e róka a kertben? 

Tarthatnánk-e oroszlánt 

hobbiállatként? 

 

Ismeretek: 

Életközösség: mesterséges 

és természetes életközösség.  

Életfeltételek, egyes állat- és 

növényfajok igényei. Élő-

hely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Táplálkozási kölcsönhatás-

ok: ragadozás, növényevés. 

Összefüggés az élőlények 

energiaszükséglete és élet-

módja között. 

Egy, az iskola környezetében talál-

ható jellegzetes életközösség meg-

figyelése, jellemzése.  

Természetes életközösség megfi-

gyelése, állapotának leírása, a vál-

tozások követése, bemutatása és 

megbeszélése. 

Mesterséges és természetes életkö-

zösség összehasonlítása (sokféle-

ség, változatosság – mintázatok – 

alapján). Az életközösségek össze-

tettségének felismerése. 

Annak magyarázata, miért bonyo-

lult feladat az állatok megfelelő 

állatkerti tartása. Az élővilág sok-

féleségének tisztelete. 

Az életközösség növényei és álla-

tai közötti jellegzetes kapcsolatok 

felismerése. Állatok csoportosítása 

(ragadozó, növényevő, minden-

evő). 

Egyed, csoport és életközösség 

megkülönböztetése konkrét ese-

tekben. 

A természetvédelem jelentőségé-

nek felismerése, az állat- és nö-

vénykertek munkájának értékelése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: versek egyes állat-

fajokkal kapcsolatban. 

 

Ének-zene: az állatok 

farsangja, dalok állatok-

kal kapcsolatosan. 

 

Vizuális kultúra: állatok 

és növények, életközös-

ségek ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, 

táplálkozási kapcsolat. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek 

megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és 

alkalmazása.  

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának 

felismerése. 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napsza-

kos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az 

időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelme-

zése; az időjáráshoz illő szokások.  

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anya-

gok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi 

tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes anya-

gok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. 

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és 

kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-

okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára. 

 

 

 

3–4. évfolyam 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb kör-

nyezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és ér-

telmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a mód-

szeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb megfogalma-

zásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a természethez 

intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamokban. Mind-

ez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fontosabbá 

válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsolatos kri-

tikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és összeve-

tése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásához elen-

gedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltárásán 

keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a környezettudatos-

ság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak tisztelete, ilyen megol-

dások értékelése és keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka értékének 

megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) fejlesztése jele-

nik meg kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók megta-

pasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás (legyen 

az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb ismeretek 

megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható jelensé-



 

gekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos gondolkodás 

fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az igényt 

a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti jelenségek 

megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására. 

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, 

illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos te-

vékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív fel-

adatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző mul-

timédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a 

képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki ma-

gát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tuda-

tosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős 

szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezettudatos 

szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében 

és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott 

nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosságtudat, 

valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a tudo-

mány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség fejlődésé-

ben betöltött szerepének értékelését segítik elő.  

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása 

hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat 

újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az egységek 

két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.  

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka 

során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az alkal-

mazása. 

 

3. évfolyam 

36 óra/év 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mennyi időnk van? 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és 

változás szemszögéből az idő fogalmának megértése, az időegységek 

alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és 

működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a 

Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika 

fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok jelentőségé-

nek meglátása a távcső példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Miért épp 24 órából áll egy nap? 

Időmérő eszköz készítése, kalib-

rálása. Napóra megfigyelése. 

Időmérő eszközök csoportosítása 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hasonlatok, 

metaforák, szólás-



 

Hogyan mérték az időt régen, és 

hogyan mérhetjük most? 

 

Ismeretek: 

Az idő mérése, az időmérés al-

kalmi és szabványegységei. 

Az idő kifejezése a mindennapi 

kommunikációban. 

Emberi életszakaszok. 

Születés és halál. 

A Föld mozgásai.  

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése.  

A távcső mint a távoli objektu-

mok megfigyelésének eszköze. 

(pontosság, használhatóság, esz-

tétikum szerint). 

Az idő múlása jeleinek felisme-

rése, szóbeli leírása az emberi 

egyedfejlődés egyes szakaszai-

ban. 

A születéssel, gyermekvárással, 

az elmúlással kapcsolatos gyer-

meki elképzelések megbeszélése. 

A Föld mozgásáról (forgás, Nap 

körüli keringés) elképzelés kiala-

kítása modell alapján. Annak 

felismerése, hogy a Földön nem 

mindenütt egyszerre van nappal, 

illetve éjszaka. Az időzónák 

megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár ele-

mei és a Föld mozgásai között. 

Képek keresése, közös bemutató 

készítése: az égitestek szépségé-

nek meglátása. 

Az egyes holdfázisok rajzolása, 

elhelyezése a naptárban, a cikli-

kus ritmus felismerése. Annak 

megsejtése, hogy a különböző 

időszámítási módszerek miatt 

eltérések adódhatnak. 

A távcső működésének vizsgála-

ta. Annak megértése konkrét 

példák alapján, miért jelentett a 

távcső felfedezése hatalmas mér-

földkövet a tudomány fejlődésé-

ben. 

mondások (az idővel 

kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: az 

idő képi ábrázolása, 

az égitestek képi áb-

rázolása. 

 

Ének-zene: ütem, rit-

mus, metronóm. 

 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbe-

li elrendezése; idő-

rend kezelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időmérés, égitest, naptár. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megtart, ha megtartod Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a 

környezet és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és természet-

védelem szerepének felismertetése. Az ember-természet kapcsolat mint 

rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás ér-

tékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti 

kapcsolatok felismertetése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Milyen kapcsolat van az ünnepek 

és az évszakok között? (Pl. far-

sang, húsvét, pünkösd, kará-

csony.) 

Mire jók a hagyományok? 

Lehet-e tanulni egy iskolázatlan 

embertől? 

Miért fontos a természetvéde-

lem? 

 

Ismeretek: 

Jeles napok, ünnepek kapcsolata 

a természet változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember természeti 

és épített környezetének köl-

csönhatása az ártéri fokgazdál-

kodás példáján.  

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, racka. 

Haszonnövények: alma, meggy, 

szőlő. Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér gó-

lya. Gyógy- és fűszernövények: 

galagonya, szeder, menta. 

A hagyományos házak anyagai 

(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a 

települések mérete. 

A folyószabályozás hatása és a 

vizek védelme.  

Kalendárium készítése, jeles na-

pok és természeti történések, 

népdalok, népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek megjele-

nítésével.  

Példák keresése arra, hogyan 

látták el az ártéri gazdálkodásból 

élők táplálékigényüket (növé-

nyek, tenyésztett állatok, halá-

szat, vadászat), hogyan készítet-

ték és tartósították ételeiket, mi-

lyen használati tárgyakat és mi-

lyen nyersanyagokból készítet-

tek, hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú távon 

is biztosítsa igényeiket. 

Egy-két anyag feldolgozásának 

kipróbálása (pl. agyag, fűzfa-

vessző, gyógynövényszárítás). 

Annak megértése, hogy a helyi 

sajátosságokra, problémákra a 

hagyományos tudás kínálja a 

legmegfelelőbb megoldásokat. 

A körültekintő emberi beavatko-

zás jelentőségének felismerése. 

A vízvédelem szerepének belátá-

sa. 

Az iskolához legközelebb eső 

nemzeti park vagy tájvédelmi 

körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése. 

A természetvédelem és a fenn-

tarthatóság kapcsolatának felis-

merése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: többjelentésű 

szavak (a fok szó je-

lentései). 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

népművészet. 

 

Erkölcstan: a termé-

szet tisztelete, a ha-

gyományok jelentő-

sége. 

 

Matematika: rész-

egész kapcsolat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház ré-

szei, építőanyagok, 

anyagok felhasználá-

sa, megmunkálása; 

élelmiszerek tartósítá-

sa. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasz-

talati tudás, egyensúly. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az a szép, akinek a szeme kék? 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és 

belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Példákon keresz-

tül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és segítőkész 

magatartás megalapozása, erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor- Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

lati alkalmazások, ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Mitől látunk valakit szépnek? 

Csak a szupermodellek lehetnek 

szépek? 

 

Ismeretek: 

Emberábrázolás a művészetben. 

Szépségideálok. 

Külső és belső tulajdonságok. 

Szerzett és öröklött tulajdonsá-

gok. 

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai (tisztálkodás, 

haj, körmök, bőr, fogak ápolása). 

A divat és a testápolás kapcsola-

ta. 

Fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképesség. 

Példák, illusztrációk gyűjtése 

különböző korok, kultúrák szép-

ségideáljaira. Annak felismerése, 

hogy nem minden szépségideál 

vagy divat hat előnyösen egész-

ségünkre, egyes szokások pedig 

kifejezetten egészségkárosítóak 

(tűsarkú cipők, fűző stb.). 

Az emberek közötti testi különb-

ségek és hasonlóságok megfigye-

lése. Példák alapján az öröklött 

tulajdonság megértése, tulajdon-

ságok csoportosítása. 

A helyes és rendszeres testápolá-

si szokások megismerése, gya-

korlása. Annak felismerése, hogy 

a divat nem mindig az egészsé-

ges testápolási szokásokat közve-

títi, gyakran felesleges vagy ká-

ros szokásokat is erőltethet. 

Személyes tapasztat szerzése az 

érzékszervi és a mozgásszervi 

fogyatékkal élők életéről. Fogya-

tékkal élők elfogadása, segítése. 

Vizuális kultúra: em-

berábrázolás a művé-

szetben; portré és ka-

rikatúra. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a jellemzés; 

hasonlatok, metaforák 

a szépséggel kapcso-

latban. 

 

Ének-zene: gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi tulaj-

donságot karikíroz-

nak. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a testápo-

lás módjai, egészsé-

ges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Merre megy a hajó? 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének 

felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és fényjelensé-

gek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése saját vizs-

gálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra szem-

pontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan talál vissza tavasszal a 

fecske az ősszel elhagyott fész-

kére? 

Hogyan tájékozódtak a hajósok 

régen és most?  

Miért színes a szivárvány? 

Példák keresése az állatok tájé-

kozódására. A Göncölszekér csil-

lagkép felismerése. Rajz készíté-

se szabadon választott csillag-

képről, a csillagkép nevével kap-

csolatos gyűjtőmunka végzése. 

Vizsgálatok a mágnességgel kap-

csolatban (vonzás, taszítás, a 

Vizuális kultúra: ké-

pek vízről, tengerről, 

hajókról. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a hajózás mint 

téma, a csillagképek-

hez kötődő mítoszok, 



 

Van-e hang a Holdon? 

Miért lehet szomjan halni a ten-

geren? 

Miért fagy be nehezen a tenger? 

Miért úszik a jégtömb a vízen? 

 

Ismeretek: 

Tájékozódás csillagképek alap-

ján. 

A Göncölszekér legendája. 

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses von-

zás, taszítás. 

Példák hang- és fényjelenségek-

re. 

Keverékek és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-olvadás, 

oldódás-kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok (égés). 

Körfolyamat: a víz körforgalma a 

természetben. 

Sós víz, édesvíz.  

Az édesvízkészlet mennyisége a 

Földön a sós vízhez képest. 

kölcsönösség felismerése). Az 

iránytű működésének értelmezé-

se. Annak megértése, miért jelen-

tett az iránytű feltalálása hatal-

mas segítséget a hajósoknak. 

Konkrét jelenségek (rezgő húrok, 

megütött vizespohár, rezgő vo-

nalzó stb.) vizsgálatán keresztül 

annak megtapasztalása, hogy a 

hangot a levegő rezgésén keresz-

tül érzékeljük. Fénytörés és -

szóródás vizsgálatán keresztül 

annak felismerése, hogy a fehér 

fény különböző színek keveréke. 

Példák gyűjtése környezetünkből 

keverékekre és oldatokra. A sós 

víz fagyásának vizsgálatán ke-

resztül annak meglátása, miért 

fagy be nehezebben a tenger, 

mint az édesvíz.  

A vízkörforgalom egyes lépésein 

keresztül a már ismert fizikai 

változások (párolgás, lecsapódás) 

bemutatása, az ellentétes irányú 

folyamatok felismerése. A vízta-

karékosság, az édesvíz-készlet 

védelme fontosságának felisme-

rése. 

mondák, legendák. 

 

Ének-zene: a hangsze-

rek hangja, hangma-

gasság; a hajózáshoz 

kötődő dalok. 

 

Matematika: Tájéko-

zódás a külső világ 

tárgyai szerint; a tájé-

kozódást segítő vi-

szonyok megismeré-

se.  

Számok, nagy szá-

mok, mértékegysé-

gek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészség és betegség 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés 

kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége 

és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód ki-

alakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Milyen jelei lehetnek annak, 

hogy betegek vagyunk?  

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és pasz-

szív pihenésre. 

A betegségtünetek felismerésé-

nek gyakorlása esettanulmányo-

Testnevelés és sport: 

a rendszeres testmoz-

gás szerepe, 

stresszoldás. 

 

Magyar nyelv és iro-



 

Mitől függ a gyógyulás? 

Mi a teendő baleset esetén? 

 

Ismeretek: 

Az egészséges életmód (táplál-

kozás, aktív és passzív pihenés, 

öltözködés, személyes higiéné, 

rendszeres testmozgás, lelki 

egészség). 

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, örök-

letes betegség, életmód. 

A gyógyítás. A körzeti orvos és a 

kórház feladatai. A gyógyszertár. 

A védőoltások szerepe. 

Baleset: megelőzés, segélykérés, 

a mentők értesítése. A mentők 

munkája. 

kon keresztül. 

A fertőzés megelőzési módjainak 

gyakorlása. 

A gyógyítók munkájának elisme-

rése, tisztelete. Az egyes egész-

ségügyi intézmények használatá-

nak megismerése. 

A megelőzés szerepének felisme-

rése. A mentők munkájának érté-

kelése, tisztelete. Teendők, segít-

ségkérés módjainak megismerése 

baleset esetén. 

dalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

(az egészséggel és 

betegséggel kapcso-

latban).  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők be-

tegség esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

összefoglalás, ismétlés, gyakorlás 4 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo-

lyam végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmeg-

őrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítség-

nyújtást igénylő helyzetekben. 

 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, ter-

mészeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán ke-

resztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel 

való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatai-

nak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szem-

pontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az infor-

mációkeresésben és a problémák megoldásában.  

 

4. évfolyam 

36 óra/év 

 

 

Tematikai egység/ Tájékozódás a tágabb a térben  Órakeret 



 

Fejlesztési cél 7 óra 

Előzetes tudás 
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, kör-

nyezete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat ér-

telmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti azonos-

ságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kap-

csolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tu-

dás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előké-

szítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hol találjuk Magyarországot a 

Föld bolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?   

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást? 

 

Ismeretek: 

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, al-

föld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).  

Magyarország helyzete: államha-

tárok, felszínformák, vizek, fővá-

ros, települések, útvonalak, 

szomszédos országaink. 

Magyarország elhelyezése: Föld 

bolygó, Európa kontinens, Kö-

zép-Európa, Kárpát-medence. 

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, falu, 

tanya. Külváros, kertváros, bel-

város. Vonzáskörzet. 

Magyarország nagy tájegységei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk 

és hazánk néhány főbb természe-

ti és kulturális nevezetessége. A 

lakóhely történetének néhány 

fontosabb eseménye és természe-

ti környezete. 

Közlekedési eszközök. Tömeg-

közlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi közle-

kedési eszközök. 

A felszíni formák megfigyelése 

terepasztalon, maketten vagy 

saját készítésű modellen (például 

homokasztalon) és összevetése 

térképpel, földgömbbel. A tele-

pülés és közvetlen környezete 

felszíni formakincseinek össze-

kötése a modellezett formákkal. 

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az égtá-

jak azonosítása a közvetlen kör-

nyezetben. 

Magyarország domborzati térké-

pén az alapvető térképjelek meg-

nevezése, a szomszédos országok 

felsorolása. 

A nagy tájegységek felismerése 

Magyarország térképén. Irányok, 

távolságok leolvasása. 

A lakóhely elhelyezése az infra-

struktúra rendszerében. Konkrét 

példák besorolása. 

Egy tájegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település 

megtalálása Magyarország térké-

pén. Néhány jellegzetes magyar 

nevezetesség megismerése képe-

ken, multimédián keresztül. Kö-

zös bemutató készítése a lakó-

hely kulturális és természeti érté-

keiről. A természeti és mestersé-

ges fogalompár alkalmazása a 

lakóhely értékeinek leírásában. 

Utazás tervezése a lakóhely és 

valamely nevezetes helység kö-

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dés, utazás, közleke-

dési eszközök. 

 

Matematika: Tájéko-

zódás a síkban. 

Távolságok, nagyság-

rendek becslése, 

megnevezése, mérése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Magyarország 

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban. 

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti szimbóluma-

ink, illetve az egyes 

tájegységekhez köthe-

tő jelképek. 

 

Ének-zene: Magyar-

országhoz, illetve az 

egyes nagy tájegysé-

gekhez vagy a lakó-

helyhez köthető nép-

dalok, zeneművek. 



 

zött, térkép segítségével: úticél 

megtalálása, közbenső állomások 

felsorolása, látnivalók felsorolá-

sa, a távolság és időtartam becs-

lése.  

A tömegközlekedési rendszer 

jelentőségének, környezeti hatá-

sainak elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, köz-

lekedési eszköz, tömegközlekedés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Miért érdemes takarékoskodni? 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos maga-

tartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari folyamat 

főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a 

szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A múzeumok munkájá-

nak értékelése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Fogyasztanak-e áramot az elekt-

romos berendezések, ha készen-

léti üzemmódban vannak? 

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók kö-

zött?  

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt? 

 

Ismeretek: 

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és 

készülékek energiatakarékossá-

ga. Az elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés miatt 

veszteséggel is jár. 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

A papír szerepe mindennapi éle-

tünkben. 

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása: 

Megfigyelések, vizsgálatok a hő 

terjedésével kapcsolatosan.  

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönbözte-

tése konkrét példák alapján. 

Különböző papírfajták vizsgálata 

megadott szempontok alapján. 

Példák gyűjtése a papír felhasz-

nálására. A gyűjtött példák alap-

ján az egy hét alatt felhasznált 

papír mennyiségének mérése.  

Ismerkedés a papír történetével, 

merített papír készítése. A papír-

gyártás és papírkészítés példáján 

a házi és ipari előállítás különb-

ségeinek megfigyelése. 

A szelektív gyűjtés és a tudatos 

fogyasztói magatartás szerepének 

felismerése az újrahasznosítás 

kapcsán, az újrahasznosításra 

gyűjtött példák alapján. 

Az egyes csomagolóanyagok 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint (esztétikus, 

Vizuális kultúra: mű-

veletek különféle pa-

pírfajtákkal (ragasz-

tás, kasírozás, kol-

lázs), papírmasé. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok. 

 

Erkölcstan: az egyéni 

felelősség kérdése. 

 

Matematika: halma-

zok. 



 

nyersanyag, termék, késztermék, 

hulladék; a papírgyártás vízigé-

nyes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból. 

A papír mint csomagolóanyag. 

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém 

újrahasznosítására.  

gazdaságos, környezetkímélő, 

energiatakarékos, újrahasznosít-

ható, eldobó, pazarló). 

Múzeumlátogatás után a szerzett 

tapasztalatokról beszámoló szó-

beli vagy írásbeli vagy rajzos 

formában előre megadott vagy 

választott szempont alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret és viselkedés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanul-

mányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége szempont-

jából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és kü-

lönbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a kö-

zösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap‖? 

Van-e hasonlóság az emberi és 

az állati viselkedés között? 

Hogyan „olvashatunk‖ mások 

jelzéseiből? 

Hogyan kerülhetjük el a sértődé-

seket, veszekedéseket? 

Hogyan őrizhetjük meg barátsá-

gainkat? 

 

Ismeretek: 

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, területvédő 

és behódoló magatartása. 

Az emberi kommunikáció: be-

széd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, hunyorí-

tás, testtartás szerepe. 

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

A kutya magatartásán keresztül 

példák vizsgálata az állati kom-

munikációra. Hasonlóságok és 

különbségek keresése az állati és 

emberi kommunikáció között. 

Filmrészletek, fotók segítségével 

az emberi kommunikáció eleme-

inek vizsgálata, a mimika és a 

testtartás szerepének elemzése 

egy-egy példán. Szerepjáték so-

rán a megállapítások kipróbálása, 

ellenőrzése. 

Emberi magatartásformák meg-

figyelése különböző helyzetek-

ben. Helyzetgyakorlatok elemzé-

se. Példák csoportosítása (helyes 

és helytelen viselkedés), érvek és 

indokok keresése. 

Az együttélés alapvető szabálya-

inak megbeszélése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások, 

közmondások, meta-

forák (az ember és az 

állatok viselkedésével 

kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: arc-

kifejezések, testbe-

széd megjelenítése 

művészeti alkotáso-

kon. 

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok megjele-

nése dalokban. 

 

Matematika: hasonló-

ságok és különbségek. 

 

Erkölcstan: emberi 

kapcsolatok, közös-

ség, a helyes magatar-



 

élethelyzetekben. Példák a hely-

telen és helyes viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

Baráti kapcsolatok, iskolai kö-

zösségek. 

tás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vágtat, mint a paripa 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Testrészek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és 

kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége szem-

pontjából a mozgás szerepének felismertetése az egészségmegőrzésben, 

a mozgásszervrendszer működésének alapvető megértetése. A felépítés 

és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgá-

sának példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Miért vágtat sebesen a paripa? 

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó 

hosszútávfutó?  

Hogyan fejleszthetjük mozgá-

sunkat?  

 

Ismeretek: 

A mozgásfajták megkülönbözte-

tése (egyenletes és gyorsuló 

mozgás, ütközés). 

A csontok, izmok, ízületek sze-

repe: hajlékonyság, erő, rugal-

masság, gyorsaság, ügyesség. 

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

megfelelő mozgásformák. A tánc 

mint mozgás. A mozgás mint 

aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód ve-

szélyei. 

A ló leírása: testfelépítés, élet-

mód, alkalmazkodás a környe-

zethez. 

A ló mozgása: ügetés, poroszká-

lás, vágta. 

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel kapcso-

latban. A jelenségek megfigyelé-

se az állandóság és a változás 

szempontjából, a változások 

megfigyelése, adott szempontú 

besorolása (a mozgás gyorsasá-

ga, iránya). 

Példák gyűjtése mozgással kap-

csolatos rekordokra. 

A rendszeres testmozgás jelentő-

ségének felismerése. Esettanul-

mányok, példák feldolgozása 

arról, hogy a rendszeres testmoz-

gás hogyan fejleszti az akarat-

erőt, állóképességet, ügyességet. 

A bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a fokozatos-

ság elvének belátása. Lehetősé-

gek keresése a lakóhelyen a 

rendszeres testmozgás gyakorlá-

sára. 

A kapcsolat felismerése a ló test-

felépítése és életmódja, illetve 

természetes környezete között. 

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése 

a művészetekben, 

mozgókép készítése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, 

a ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok). 

 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres testmoz-

gás, az edzés, a beme-

legítés; világcsúcsok, 

nemzeti rekordok 

különböző sportágak-

ban, lovassportok. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a mozgás le-

írására szolgáló rokon 

értelmű szavak, ha-

sonlatok a mozgás 

kifejezésére; a moz-

gás, illetve a ló moz-

gásának megjelenítése 



 

Annak magyarázata, miért elter-

jedt haszonállat a ló: példák ke-

resése a ló és az ember kapcsola-

tára. 

A ló mozgásának megfigyelése 

és a különböző mozgásformáinak 

összehasonlítása. 

irodalmi alkotások-

ban, mondókákban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgásszerv, mozgásforma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kertben, mezőn 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. 



 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mit érdemes venni a piacon? Hon-

nan származik, és mire utal a nö-

vény elnevezés?  

Mitől növekszik a növény? 

Hogyan kerül a kenyér az asztalra? 

 

Ismeretek: 

A Nap mint energiaforrás. A napsu-

gárzás hatása az élővilágra. 

Gombák, növények, állatok. 

Zöldségek, gyümölcsök. A növény 

részei (gyökér, szár, levél, virág, 

termés). A mag. Ehető növényi ré-

szek. 

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, 

növekedés, öregedés. 

Háziállatok (kutya, macska), ha-

szonállatok (tyúk, kacsa), hazai 

vadon élő állatok (rókalepke, májusi 

cserebogár, kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, róka). 

Szaporodás: pete, tojás, elevenszülő. 

Lebomlás, komposztálás, rothadás. 

Kenyérsütés: búza, liszt és kenyér 

példáján a nyersanyag, termék, 

késztermék fogalma, a rostálás, a 

szitálás, az őrlés, a kelesztés és a 

dagasztás folyamata, az üzletekben 

kapható kenyerek és az adalékok 

szerepe, kenyérsütés házilag, kap-

csolódás az új kenyér ünnepéhez, a 

kenyérrel kapcsolatos hagyomá-

nyok. 

Életközösség megfigyelése. Az élő-

világ szerveződési szintjeinek felis-

merése. A megfigyelt élőhely élőlé-

nyeinek csoportosítása (gomba, 

növény, állat, zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán vagy a 

kertben. Az idényzöldségek, idény-

gyümölcsök felismerése, csoportosí-

tása aszerint, hogy mely ehető nö-

vényi részt fogyasztjuk. Példák ke-

resése magra, termésre. 

Naptár készítése az idényzöldségek-

ről és idénygyümölcsökről. 

Növény fejlődésének megfigyelése. 

A megfigyelt élőhelyen talált növé-

nyek csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

Példaállatok csoportosítása a tanult 

csoportok szerint (háziállat, haszon-

állat, vadon élő állat, illetve ízeltlá-

búak, halak, madarak, emlősök). 

Néhány jellegzetes állatnyom ta-

nulmányozása, lerajzolása. Élet-

nyomok gyűjtése a terepi látogatás 

során. 

Állatnyomok megismerése. 

Lebomlás vizsgálata. A komposztá-

lás szerepének felismerése. Szerves 

hulladékok csoportosítása a kom-

posztálhatóság szerint. 

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző szem-

pontok szerint. A kenyérsütés példá-

ján a természet tiszteletének felis-

merése a hagyományos életmód 

egyszerű cselekvéseiben. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kenyérrel kap-

csolatos hasonlatok,  

szólás-mondások, me-

sék, mondák, műalko-

tások. 

 

Vizuális kultúra: mes-

terséges életközösségek 

(kert, mező) képi meg-

jelenítése; zöldség- és 

gyümölcscsendéletek.  

 

Ének-zene: a kenyérsü-

téssel, illetve az egyes 

élőlényekkel kapcsola-

tos dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási fo-

lyamat; alapanyag, 

nyersanyag, készter-

mék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

Ismétlés, összefoglalás, gyakorlás 4 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmeg-

őrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítség-

nyújtást igénylő helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok 

és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, ter-

mészeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán ke-

resztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel 



 

való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatai-

nak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szem-

pontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelme-

zése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és ter-

mészeti értékének ismerete.  

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az infor-

mációkeresésben és a problémák megoldásában.  

 



 

Ének-zene 

 

A változat 

 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás so-

rán a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük 

lévő sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfej-

lesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása 

fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, 

részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben 

zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, tan-

anyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző isme-

retanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét ének-

léssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt kép-

visel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöve-

teleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, is-

merősöknek.) 
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezd-

ve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – el-

sősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minő-

ség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetlenül 

értelmezhető. 

 Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, 

hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal 



 

képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás 

fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, 

zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és 

magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgaz-

dagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
–  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisai-

hoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A ge-

neratív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dal-

lam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresz-

tül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kap-

hatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tar-

talmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaol-

vasás képessége a zeneértés alapozza meg. Az önálló zenélésben nélkülözhetet-

len eszközzé válik.  
– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egy-

re több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem 

cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 
– A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem el-

vontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A 

népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 

elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejleszté-

sében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, talál-

ják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes 

kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok 

gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok 

nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha 

az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

 Zenei befogadás  

 Befogadói kompetenciák fejlesztése 

– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi 

és intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kom-

petenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik 

a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei ta-

pasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább kü-

lönbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és 

a háttérzene fogyasztása között. 

– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A 

művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét ké-

pes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen 

ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irá-

nyul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább 

az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szoro-

san összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a 



 

zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésé-

re is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üze-

netének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sok-

rétű zenei élményből fejlődik ki. 
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitott-

sággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a 

zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásai-

nak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfoga-

dását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesz-

tusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, 

másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és 

hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű ének-

léssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek min-

den esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az ön-

célú adatközlés és a nagy mennyiségű szöveges memorizálás. Egy szerzői élet-

rajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tar-

tózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségé-

nek bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való köl-

csönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek mű-

vészetére gyakorolt hatása az elsődleges feladat. Ezt helyenként megtámogathat-

ják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, 

tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a 

formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor vál-

nak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha eszköztáruk felhasználása 

segít a gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket. 

 Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehető-

leg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, 

s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A 

műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a 

figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvi-

lágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a szempontok ne 

tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 
– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a ta-

nulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevéte-

lével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és mű-

fajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályában 

sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 

és 8 osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. 

osztály tantervének feladata. 



 

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – töreked-

jünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei mű-

faj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó ze-

nei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az érté-

kes művek hallgatására. 
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei informá-

ciók gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészí-

tett, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextu-

sát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldol-

gozását. 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

1–4. évfolyam 

 

Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, 

ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerek-

kel érhető el. 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes 

személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok közül öt kiemelten fontos: az 

erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok elfoga-

dott normáit és szabályait); nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szo-

kások ismerete, különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete); állampolgárságra 

és demokráciára nevelés (képesek társaikkal a kooperációra, el tudják magukat helyezni a 

közösségben, megértik a szabályok fontosságát); az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

(kommunikációs képességük, a társaikkal való együttműködés képessége és a mások iránt 

érzett empátia továbbfejlődik); testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmoni-

kus személyiség fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). Legfonto-

sabb kulcskompetenciák: esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi 

kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia. 



 

Fejlesztési célok: 

 Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) 

– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes 

szokásainak kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció 

és a megfelelő hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad mozgá-

sos improvizáció kíséri. A helyes testtartás, az egyszerű mozgáselemek és lépések 

elsajátítására a népi gyermekjátékok és a néptánc kiváló lehetőséget nyújtanak. 

– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után 

tanulják, és csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a tar-

talmi szempontokat figyelembe veszi. 

– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit meg-

figyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári se-

gítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és többszó-

lamú készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják. 
– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemez-

ze azokat a tapasztalás- és tevékenységközpontúság. 

Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás) 

Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek ta-

pasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás során a 

tanulók spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a hangszínekről, 

hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, dinamikáról és ze-

nei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. A kivá-

lasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz. 

 

 

1. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: 

helyes testtartás, 

helyes légzés, 

életkornak megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, 

kifejező artikuláció, 

helyes frazeálás. 

Az éneklés örömének felkeltése. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d‖ hangterjedelemben, megadott tempó-

ban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, kife-



 

tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás 

dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek 

dalai). 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, 

Ádám Jenő). 
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallamosztinátó 

dalhoz.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

jező artikuláció. 

 

Matematika: számfoga-

lom erősítése. 

 

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése. 

 

Környezetismeret: termé-

szeti képek, évszakok, 

állatok. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és nép-

tánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 

gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó 

dallam és ritmusmotívumok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó vál-

tozások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb for-

mai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és 

hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmikai készség fejlesztése: 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). 

Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.  

Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushang-

szerekkel. Ritmus osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, 

ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépé-

Magyar nyelv és iroda-

lom: íráskészség fejlesz-

tése. 



 

sek, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással (kéz és 

láb által). 

2/4 ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. 

Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezéssel.  

Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú érzékelte-

tése. 

 

Hallásfejlesztés: 

Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang, be-

széd és énekhang, hangutánzás, hangos és halk, mély és ma-

gas, rövid és hosszú, saját név éneklése szabadon vagy a tanult 

dallamfordulatokkal, énekbeszéd. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

   dallamfordulatok: sm, lsm.  

Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult da-

lok hangkészletének felhasználva, tanult dalok átköltése, más 

befejezéssel, énekes párbeszéd. 

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dal-

lamelvonás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus osztinátó, 

hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, va-

riáció, énekbeszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és 

ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 

Ritmikai elemek jele. 

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult ele-

mekhez). 

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,  

ütemmutatók, ütemfajták: 2/4. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fejleszté-

se: nagytesti mozgások-

tól az apró mozgásokig. 

 



 

Dallami elemek: 

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megne-

vezése szolmizációval: szó-mi-lá. 

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz. 

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép 

alapjainak megismertetése.  

Környezetismeret: tájé-

kozódás térben, irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, záróvonal, ismétlőjel, hang-

súlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermek-

korból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizá-

ciója során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és karakterű 

zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás által. A hang-

színhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (is-

métlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad moz-

gás elkezdésével és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok meg-

különböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, ösz-

szehasonlítása és reprodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai,  

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése külön-

böző hangszerekről. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresz-

tül. 
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

Erkölcstan: türe-

lem, tolerancia. 

 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, hangután-

zás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó drama-

tizált előadás, sza-

bad mozgásos imp-

rovizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsola-

tos élmények vizu-

ális megjelenítése.  



 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), vala-

mint a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása 

élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom 

különböző korszakaiból beleértve a 20. század és korunk zeneiro-

dalmát is különösen a következő témakörökben: csend és hang, 

hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, szóló hangszer-

zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, ma-

gas-mély). 

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a cselek-

mény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei eszközökkel 

történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány, királylány, királyfi, 

udvari bolond és „varázserejű‖ hangszerek). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: zeneművek tartal-

ma, irodalmi kapcsola-

tok. 

 

Dráma és tánc: cselek-

ményes programzenék, 

mese, meseszereplők, 

dramatizált megjelení-

tés, pl. bábozás, panto-

mim. 

 

Vizuális kultúra: zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjelení-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs 

hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az első 

évfolyam végén 

 A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcso-

lódó játékokkal emlékezetből c’–d‖ hangterjedelemben. Csopor-

tosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, ké-

pesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után köny-

nyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tem-

póváltozást. A 2/4 és metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről 

(kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 



 

ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg cso-

portosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesz-

tett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári se-

gítséggel szolmizálva éneklik.  

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigye-

lésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű 

zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és 

formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen 

és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meg-

határozott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, 

magas-mély. 

 

A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában, nép-

zene gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek dalai, 

tánczenéi. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, Kodály Zoltán gyermekkarai, 

Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, Bárdos Lajos gyermekkarai). 

 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők (ajánlott: Henry 

Purcell: A tündérkirálynő [The Fairy Queen], Pjotr Iljics Csajkovszkij: Diótörő [Scselkuncsik] 

op. 71,  

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Adriano Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto alla Bestiale) 

Jean Philippe Rameau: A tyúk (La poule) 

Georg Philipp Telemann: Békák (Les Rainettes), TWV 51: A4 

Johann Sebastian Bach: 18 kis prelúdium zongorára: válogatás a Notenbüchlein für Anna 

Magdalena Bach kötetekből 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), K. 265, 

Gioachino Rossini: A tolvaj szarka (La gazza ladra) – nyitány 

Georges Bizet: L'Arlesienne Suite (Az arles-i lány szvit) 

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról c. operá-

ból) 

Maurice Ravel: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – Tündérkert 

Bartók Béla: Mikrokosmos, BB 105 – részletek (pl. No. 142. Mese a kislégyről) 

Kurtág György: Játékok – részletek  



 

 

2. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 
Az első osztályban tanult dalok pontos dallammal, ritmussal,szöveggel, 

megfelelő tempóban,szép ,tiszta hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: 

helyes testtartás, 

helyes légzés, 

életkornak megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, 

kifejező artikuláció, 

helyes frazeálás. 

Az éneklés örömének felkeltése. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d‖ hangterjedelemben, megadott tempó-

ban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, 

tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás 

dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek 

dalai). 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, 

Ádám Jenő). 
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallamosztinátó 

dalhoz.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, kife-

jező artikuláció. 

 

Matematika: számfoga-

lom erősítése. 

 

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése. 

 

Környezetismeret: termé-

szeti képek, évszakok, 

állatok. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és nép-

tánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 

gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó 

dallam és ritmusmotívumok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó vál-

tozások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb for-

mai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és 

hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmikai készség fejlesztése: 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). 

Negyed, nyolcadpár, negyed szünet, félérték.  

Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushang-

szerekkel. Ritmus osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, 

ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépé-

sek, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással (kéz és 

láb által). 

2/4, 4/4 ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. 

Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezéssel.  

Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú érzékelte-

tése. 

 

Hallásfejlesztés: 

Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang, be-

széd és énekhang, hangutánzás, hangos és halk, mély és ma-

gas, rövid és hosszú, saját név éneklése szabadon vagy a tanult 

dallamfordulatokkal, énekbeszéd. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

   dallamfordulatok: sm, lsm, smd, mrd, rdl, mrdl,  

   ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá pentaton hangsor 

  (smrdl,) dó pentaton (lsmrd) és lefutó lá pentachord (mrdtl,)  

  dó pentakord (sfmrd), kézlejjel. 

Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult da-

lok hangkészletének felhasználva, tanult dalok átköltése, más 

befejezéssel, énekes párbeszéd. 

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dal-

Magyar nyelv és iroda-

lom: íráskészség fejlesz-

tése. 



 

lamelvonás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, fél, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus 

osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, 

kíséret, variáció, énekbeszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és 

ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 

Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), 

titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet), táá (félérték) és 

szüün(félérték szünete).  

Ritmikai elemek jele. 

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult ele-

mekhez). 

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,  

ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 4/4. 
Dallami elemek: 

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megne-

vezése szolmizációval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó lá. 

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d-r-l. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó 

pótvonal. 

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép 

alapjainak megismertetése. (Hangjegy, hangszár irányának meg-

figyeltetése.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fejleszté-

se: nagytesti mozgások-

tól az apró mozgásokig. 

 

Környezetismeret: tájé-

kozódás térben, irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, záróvonal, 

ismétlőjel, hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, hang-

szár. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

8 óra 



 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermek-

korból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizá-

ciója során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és karakterű 

zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás által. A hang-

színhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (is-

métlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad moz-

gás elkezdésével és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok meg-

különböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, ösz-

szehasonlítása és reprodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai,  

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése külön-

böző hangszerekről. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresz-

tül. 
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), vala-

mint a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás). 

Erkölcstan: türe-

lem, tolerancia. 

 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, hangután-

zás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó drama-

tizált előadás, sza-

bad mozgásos imp-

rovizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsola-

tos élmények vizu-

ális megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása 

élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom 

különböző korszakaiból beleértve a 20. század és korunk zeneiro-

dalmát is különösen a következő témakörökben: csend és hang, 

hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, szóló hangszer-

zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, ma-

gas-mély). 

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a cselek-

mény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei eszközökkel 

történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány, királylány, királyfi, 

udvari bolond és „varázserejű‖ hangszerek). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: zeneművek tartal-

ma, irodalmi kapcsola-

tok. 

 

Dráma és tánc: cselek-

ményes programzenék, 

mese, meseszereplők, 

dramatizált megjelení-

tés, pl. bábozás, panto-

mim. 

 

Vizuális kultúra: zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjelení-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs 

hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcso-

lódó játékokkal emlékezetből c’–d‖ hangterjedelemben. Csopor-

tosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, ké-

pesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után köny-

nyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tem-

póváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről 

(kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg cso-

portosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesz-

tett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári se-

gítséggel szolmizálva éneklik.  

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigye-

lésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű 

zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és 

formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen 

és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.  

 

 



 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meg-

határozott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, 

magas-mély. 

 

A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában, nép-

zene gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek dalai, 

tánczenéi. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, Kodály Zoltán gyermekkarai, 

Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, Bárdos Lajos gyermekkarai). 

 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők (ajánlott: Henry 

Purcell: A tündérkirálynő [The Fairy Queen], Pjotr Iljics Csajkovszkij: Diótörő [Scselkuncsik] 

op. 71,  

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Adriano Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto alla Bestiale) 

Jean Philippe Rameau: A tyúk (La poule) 

Georg Philipp Telemann: Békák (Les Rainettes), TWV 51: A4 

Johann Sebastian Bach: 18 kis prelúdium zongorára: válogatás a Notenbüchlein für Anna 

Magdalena Bach kötetekből 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 

Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), K. 265, 

Gioachino Rossini: A tolvaj szarka (La gazza ladra) – nyitány 

Georges Bizet: L'Arlesienne Suite (Az arles-i lány szvit) 

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról c. operá-

ból) 

Maurice Ravel: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – Tündérkert 

Bartók Béla: Mikrokosmos, BB 105 – részletek (pl. No. 142. Mese a kislégyről) 

Kurtág György: Játékok – részletek  

 

3. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tem-

póban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos alkal-

mazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem bővítése 

(a–e‖). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 

és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a ze-

nehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, dalok ritmushangszer kísérettel 

(ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, Bárdos Lajos, 

Szőnyi Erzsébet) 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint válo-

gatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-

járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szó-

kincs bővítése, érthető szövegej-

tés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások dramati-

zált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi tárgykul-

túra jellemző példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, he-

lyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek tapasztala-

ta. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet improvi-

záció, a 4/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása,  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum ( 4/4) és ritmikai változások felismerése, repro-

dukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és fe-

lelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgások-

kal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevek-

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatszerkezetek 

- kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkife-

jezés erősítése, néptánc. 



 

kel vagy más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 

pótlása). 

Dallam: 

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két szó-

lamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, duda-

basszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam improvizáci-

ója. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma‖ éneklés. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei forma, kérdés 

és felelet, zenei mondat, (forte, piano, crescendo, decrescendo), memória, 

„néma‖ éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene jelrend-

szerének olvasása kézjelről, betűkottáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: szinkópa, egész kotta és szünete.  

 

Dallami elemek: 

Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, alsó ti, felső dó’. 

A pentaton, hangsor dallamfordulatai. 

 

 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 



 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhal-

lás, többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangsze-

rekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kap-

csolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fej-

lesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. 

Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejleszté-

se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, pár-

ban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy 

zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásá-

val); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehall-

gatási anyag segítségével; 
teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  
zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 
a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonósze-

nekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis 

képessége a következő fogalmak használatával: azonosság (visz-

szatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgá-

sos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-többszólamú; 

a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangsze-

rek. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memóriafejlesz-

tés, hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált 

előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-

többszólamú, hangszercsaládok. 

 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  



 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangsze-

res feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára befogadha-

tó zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji és stílusbe-

li sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az éne-

kes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák fej-

lesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, rit-

mus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, ha-

sonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök fel-

ismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésé-

vel a szereplő felismertetése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memória fejlesztése 

a tanult szövegeken ke-

resztül. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzene-

te, viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális meg-

jelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljá-

ték balett. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo-

lyam  végén 

 A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tud-

nak énekelni emlékezetből a-e‖ hangterjedelemben több versszak-

kal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Cso-

portosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a 

dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólal-

tatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári 

segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd 

szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik 

(ritmus osztinátó, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4-es és 4/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert da-

lokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert 

ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folya-

matosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult da-

lok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípu-



 

sokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azo-

nosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogal-

mazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő ze-

nei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati ta-

pasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek (szólóhangszer-

től a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból). 

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis kémény-

seprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály Zol-

tán: Háry János) – DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) 

Thomas Morley: Fyre, fyre 

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,  

Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212  

Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia 

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca 

Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)  

Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,  

Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

Bartók Béla: Egynemű karok 

 



 

4. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tem-

póban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos alkal-

mazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem bővítése 

(a–e‖). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 

és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a ze-

nehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, Bár-

dos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint válo-

gatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-

járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

A Himnusz éneklése csoportosan. 

Magyar nyelv és irodalom: szó-

kincs bővítése, érthető szövegej-

tés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások dramati-

zált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi tárgykul-

túra jellemző példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, he-

lyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek tapasztala-

ta. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet improvi-

záció, a 4/4-es és 3/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása,  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, rep-

rodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és fe-

lelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgások-

kal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevek-

kel vagy más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 

pótlása). 

Dallam: 

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két szó-

lamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, duda-

basszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam improvizáci-

ója. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma‖ éneklés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatszerkezetek 

- kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkife-

jezés erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, cre-

scendo, decrescendo), memória, „néma‖ éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene jelrend-

szerének olvasása kézjelről, betűkottáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: szinkópa, egész kotta és szünete, nyújtott és 

éles ritmus.  

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések haszná-



 

Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 

Dallami elemek: 

Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, alsó ti, fá, felső dó’ és ti. 

A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor dallam-

fordulatai. 

Hangközök: 

Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím 

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés 

jelöle. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
4óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhal-

lás, többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangsze-

rekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kap-

csolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fej-

lesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. 

Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejleszté-

se.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, pár-

ban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy 

zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásá-

val); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehall-

gatási anyag segítségével; 
teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  
zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 
a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonósze-

nekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis 

képessége a következő fogalmak használatával: azonosság (visz-

szatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgá-

sos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszó-

lamú-többszólamú; 

a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangsze-

rek. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memóriafejlesz-

tés, hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált 

előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok. 

 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangsze-

res feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára befogadha-

tó zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji és stílusbe-

li sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az éne-

kes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák fej-

lesztéséhez kapcsolódva:   

Magyar nyelv és iroda-

lom: memória fejlesztése 

a tanult szövegeken ke-
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Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, rit-

mus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, ha-

sonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök fel-

ismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésé-

vel a szereplő felismertetése. 

 

resztül. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzene-

te, viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális meg-

jelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljá-

ték balett. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tud-

nak énekelni emlékezetből a-e‖ hangterjedelemben több versszak-

kal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Cso-

portosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a 

dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólal-

tatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári 

segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd 

szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik 

(ritmus osztinátó, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert da-

lokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert 

ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folya-

matosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult da-

lok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípu-

sokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azo-

nosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogal-

mazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő ze-

nei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati ta-

pasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 

variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek (szólóhang-

szertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – 

részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene sorozatból). 

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis kémény-

seprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály Zol-

tán: Háry János) – DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) 

Thomas Morley: Fyre, fyre 

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248,  

Johann Sebastian Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212  

Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) szimfónia 

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca 

Bedřich Smetana: Moldva (Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux)  

Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104,  

Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

Bartók Béla: Egynemű karok 
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Vizuális kultúra 

 

 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, 

a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elekt-

ronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművé-

szet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan 

részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a 

különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek 

azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés 

csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tan-

tárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-

kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorien-

tált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás 

folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékeny-

ségeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartá-

sa, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzéke-

lés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak 

(például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevo-

násával képes egy újabb, „más minőségű‖ intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés 

átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyi-

ségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szin-

ten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kap-

csolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális 

közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kife-

jezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját 

képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folya-

matán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli helyzetek tudatosítása, hiszen a 

képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téri-tárgyi világban történő tájékozó-

dás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, valamint a környezetalakítás lehe-

tőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a 

gyerekek képesek legyenek az épített környezettel egészségesen együtt élni, annak kevésbé 

kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos‖ életformát elfogadni és gyakorolni. A vi-

zuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kre-

atív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyama-

tának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkü-

lönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legna-

gyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szé-

lesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képes-

ség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával 

kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfelada-

tok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése 

kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, 

amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló 

hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló 
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ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a 

céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy 

a művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés‖.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét mód-

szertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények részlete-

zésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a 

NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kife-

jezés, képzőművészet‖, „Vizuális kommunikáció‖, „Tárgy- és környezetkultúra‖) szervezi a 

fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre bontja, és 

ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra ajánlott 

óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai egységek-

be foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy lo-

gikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra tan-

anyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek követelményeit 

összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás 

folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének 

logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. 

Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott 

tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben 

megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogat-

va a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket 

adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötele-

zőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszaka-

szokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek 

csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a 

helyi tervezés során.  

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befoga-

dásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együttes 

értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fej-

lesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban is a vizuális meg-

figyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből követ-

kezően a tervezés során további fontos szempont, hogy az 1–4. évfolyamon a mozgóképkultú-

ra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy 

óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, az 

1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez feltüntetett 

órakeret jelzi. 

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a gyere-

kek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való is-

merkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élmé-

nyekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre 

való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A fo-

lyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, az egyéni élethelyzet és az 

addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós 

készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi kifejező-

eszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A külön-
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böző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások értelmezésének 

sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesz-

téséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az élményfeldolgozás mel-

lett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet médiahasználati szokásainak 

feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb szabadidős tevékenységek 

közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki egészségre nevelésnek. A 

digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő lehetőségekkel való fogla-

latosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk keresését, összegyűjtését és fel-

dolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát célozzák. Az ismeretanyag a gyere-

kek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák alapján beszél a média kifejező-

eszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A tanulási folyamat szabad beszélge-

tés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül zajlik, aktív alkotó tevékenységre, 

kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet kap az empátia és a kompromisz-

szumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia. 

 

1–2. évfolyam 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően 

két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális 

műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai évek-

ben mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók ér-

deklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőké-

pesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte észrevétlen át-

adása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori sajátosságaiból fakadó 

önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további ösztönzése. Ebben az 

életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített környezeti nevelés során a 

gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) felfedezésén és különböző építő-

alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő alakításának képessége. Fontos, 

hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alko-

tás, hogy „játszva tanuljanak‖.  

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művé-

szetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés komplex, 

tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk a külön-

böző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan érzékelhetőn túl 

más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy 

adta alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a krea-

tív alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett ismer-

tessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük a 

témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket képvi-

selő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet‖ és a 

„Tárgy- és környezetkultúra‖ elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerül-

jön túlsúlyba. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra megke-

rülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a beveze-
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tő szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a médiatu-

datosságot. 

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények feldolgo-

zásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az élményfel-

dolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a médiatar-

talmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve megerősítéséhez is. 

A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a médiaszövegek olvasási 

készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a médiaszövegek mester-

ségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, melyek üzeneteket 

közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel képessége is fejlődik. 

Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt médiatartalmakra építe-

ni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét teremti meg. A gyerekek 

a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) el-

készítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül a kifejezőeszközökről 

elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az iskolaszakaszban a média 

és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a vizuális kultúra tantárggyal. Az 

olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális kultúra és a könyvkultúra kap-

csolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsolható, 

kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség fejlesztését és az olvasási kedv növelé-

sét célozzák azok a kreatív gyakorlatok, amelyek során az életkorhoz igazodó mesék, történe-

tek és rajzfilmes adaptációik összehasonlítására, feldolgozására kerül sor. A személyes kom-

munikáció és a közvetett kommunikáció közötti különbségek megismerése segíti a médiakör-

nyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti 

különbségek felismerését. Mivel a gyerekek ebben az életkorban a valós tereken kívül a virtu-

ális tereket is használni kezdik, szükség van a virtuális terekhez kapcsolódó élmények feldol-

gozására is. Az első két évben elsősorban a videojátékok használatával kapcsolatosan nyílik 

lehetőség az élményfeldolgozásra. 

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiais-

meret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyze-

tekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  

 

1.osztály 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret  

12+2 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitá-

sok (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása‖. Saját 

élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség 

fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz meg-

választásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasz-

talatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Szín-

differenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 

visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyak-

kal, térbeli manipulációval. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minő- Magyar nyelv és irodalom: 
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ségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, 

helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok 

során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. fes-

tés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuá-

lis nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. 

 

 

Figyelem a beszélgetőtárs-

ra. 

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-, 

ritmus- és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése hang-

erő, hangszín, ritmus sze-

rint. 

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, halmazálla-

pot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, fény-

nyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem. 

 

Matematika: változás ki-

emelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékelés, pont, vonal, forma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. 

Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fej-

lesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesz-

tése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének meg-

tapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karak-

terérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék, versek, történetek valós vagy fantázia szereplőinek (pl. hő-

sök, ártók, bajkeverők, segítők)(pl. erdők, ligetek, állatok, vizek, 

bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. 

sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével, megfigye-

lések segítségével és a fantázia által. 

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok sze-

rint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa).  

Magyar nyelv és iro-

dalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek. 

 

Dráma és tánc: Dra-

matikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

 

Környezetismeret: 
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Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika. 

 

Ének-zene: Cselek-

ményes dalanyag, 

dramatizált előadás. 

Ritmus, hangszín, 

hangmagasság, zene 

és zörej. 

 

Erkölcstan: Közössé-

gek. A mesevilág sze-

replői. Mese és való-

ság. 

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése. Nézőpont-

ok. Mozgatás. Sík-

metszetek képzelet-

ben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Illusztráció, festészet, szobrászat, fotó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 

fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuá-

lis szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv 

elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, 

szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű elő-

adásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból 

(pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, 

falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, útbaiga-

zítás, védelem, figyelemfelkeltés). 

 

 

Matematika: tájéko-

zódás térben, síkban, 

a tájékozódást segítő 

viszonyok. 

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek felismeré-

se. Jelek, jelzések. 

Természeti jelensé-

gek, természetes 

anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: jelzőtáb-
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lák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány, jelalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-

feldolgozás 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények fel-

dolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok 

beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatos-

ságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszö-

vegekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, elté-

rő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját médiaél-

mények felidézésének segítségével. 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kap-

csolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy 

önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, 

vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: egészséges és helyes 

szabadidős tevékenységek 

felsorolása, ismertetése, 

megbeszélése. 

 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról (jellemábrázo-

lás), meseszereplők osztá-

lyozása: jó-rossz tulajdon-

ságokkal való azonosulási 

képesség vizsgálata, önma-

gára vetítése. Önmaga meg-

értése. 

 

Környezetismeret: Az ér-

zékszervek működésének 

megtapasztalása, szerepé-

nek, védelmének felismeré-

se a tájékozódásban, az in-

formációszerzésben. Napi-

rend, szabadidő, egészséges 

életmód. 

 

Dráma és tánc: kiscsoportos 

és páros rövid jelenetek ki-

találása és bemutatása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az érze-

lemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az 

érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotó-

elemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek em-

berek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált való-

ság). Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. 

Saját vélemény megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) 

alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) 

megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és 

hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl. 

animációs meséken keresztül).  

 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) cse-

lekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek sor-

rendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.  

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomo-

rúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A szövegértés szövegtípus-

nak megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott isme-

ret, meggyőződés kialakítá-

sa, fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, ha-

mis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történekben. 

Összefüggő mondatok alko-

tása képek, képsorok segít-

ségével, adott vagy válasz-

tott témáról. 

 

Erkölcstan: önmaga megér-

tése, mesék kapcsolatrend-

szerének elemzése, mesei 

szereplők és tulajdonságaik 

(lent-fönt, jó-rossz). 

 

Környezetismeret: az érzék-

szervek működésének meg-

tapasztalása, szerepének, 

védelmének felismerése a 

tájékozódásban, az informá-

ciószerzésben.  

 

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem kialakításá-

nak fejlesztése. Tapasztalat 

a zenei jelenségekről. 
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Dráma és tánc: mese főhős-

ének kiválasztása és a vá-

lasztás indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommuniká-

ció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós 

készség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott ese-

mény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerep-

játékkal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, nem 

verbális jelzések értelmezé-

se, használata beszéd köz-

ben. 

Mese és valóság különbsé-

ge. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése 

saját tapasztalatokkal, ese-

ményekkel. Az explicit in-

formációk, állítások megér-

tése, értelmezése, értékelé-

se, egyszerű következteté-

sek levonása. 

 

Erkölcstan: másnak len-

ni/elfogadás, kirekesztés. 

 

Környezetismeret: Nappal 

és éjszaka. A világ, ahol 

élünk. Föld és a csillagok. 

Élőlények, életközösségek. 

 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos 

vagy páros megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Esemény, képzelet, valóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 



 310 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes tevékeny-

ségekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális terekben 

zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetősé-

geinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok böngészése). 

 

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredménye-

ző) szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. kár-

tyajáték, bábozás).  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg üzene-

tének megértése. Az olva-

sott szövegekkel összefüg-

gésben az aktív szókincs 

gazdagítása. Az olvasmány-

hoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása.  

Egyszerű ok-okozati össze-

függés felismerése; követ-

keztetések levonása. 

A fantázia és képzelet akti-

válása a megismerés érde-

kében. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szabálykövető ma-

gatartás a közvetlen közle-

kedési környezetben. A köz-

lekedés szabályainak értel-

mezése. 

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Internet, honlap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 

14+3 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térfor-

málás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpont-

ok változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épüle-

tek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, 

kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel (látás, 

hallás, tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol ját-

szok‖, „a hely, ahová elbújok‖), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 

 

Környezetismeret: Ter-

mészeti, technikai kör-

nyezet. Múlt megidézé-

se. 
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modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy va-

lós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés 

szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, 

agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a 

környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Dráma és tánc: térkitöl-

tő és térkihasználó gya-

korlatok, mozgástechni-

kák, tánctechnikák. 

 

Matematika: Képzelet-

ben történő mozgatás. 

Hajtás, szétvágás sík-

metszetek. Objektumok 

alkotása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Funkció, takarás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret 

14+2 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. 

A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. 

Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőké-

pesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitele-

zés, különböző anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló 

megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruá-

lása. Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, sző-

nyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létreho-

zása meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, 

elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy 

külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára. 

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. 

konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, 

szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. 

adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint). 

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi gyermek-

játékok. 

 

Ének-zene: Népzene éneklés-

sel, ritmikus mozgással, nép-

tánccal. Hangszerek. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és képze-

let. 

 

Matematika: objektumok al-

kotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgytervezés, díszítés, öltözékkiegészítő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első évfolyam  

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 



 

végén  A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létre-

hozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismeré-

se. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, 

és azok kifejezése. 

 

 

2. évfolyam 

72 óra/ év 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitá-

sok (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása‖. Saját 

élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség 

fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz meg-

választásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasz-

talatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Szín-

differenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 

visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyak-

kal, térbeli manipulációval. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemet-

len, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, 

unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elkép-

zelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, hely-

zetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, 

plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, 

mintázott vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek figye-

lembevételével. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a beszélgetőtárs-

ra. 

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-, 

ritmus- és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése hang-

erő, hangszín, ritmus sze-

rint. 

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, halmazálla-

pot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, fény-



 

nyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem. 

 

Matematika: változás ki-

emelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Önkifejezés, folt, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plaszti-

kai eljárás, kompozíció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. 

Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fej-

lesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesz-

tése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének meg-

tapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, karak-

terérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek 

(pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), természetes és épített környe-

zetének (pl. erdők, ligetek, állatok, vizek, bódék, paloták, hidak, tor-

nyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyv-

ként) emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a 

fantázia által. 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási 

gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból (be-

lülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés 

révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, mére-

tek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, mintázás, konst-

ruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). 

 

A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta 

jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében 

(pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti 

műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: installáció, fotó-

manipuláció). 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek. 

 

Dráma és tánc: Dra-

matikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

 

Környezetismeret: 

Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika. 

 

Ének-zene: Cselek-

ményes dalanyag, 

dramatizált előadás. 

Ritmus, hangszín, 

hangmagasság, zene 

és zörej. 

 

Erkölcstan: Közössé-

gek. A mesevilág sze-

replői. Mese és való-

ság. 

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése. Nézőpont-



 

ok. Mozgatás. Sík-

metszetek képzelet-

ben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Kompozíció, kiemelés, karakteres forma, műalkotás, reprodukció, idő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 

fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuá-

lis szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 

készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv 

elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, 

szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű elő-

adásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, 

zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok létrehozá-

sának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus játék, 

kincsvadászat). 

Matematika: tájéko-

zódás térben, síkban, 

a tájékozódást segítő 

viszonyok. 

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek felismeré-

se. Jelek, jelzések. 

Természeti jelensé-

gek, természetes 

anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: jelzőtáb-

lák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-

feldolgozás 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények fel-

dolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok 

beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatos-

ságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszö-

vegekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kap-

csolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy 

önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, 

vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-

sott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcso-

lódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, mon-

tázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: egészséges és helyes 

szabadidős tevékenységek 

felsorolása, ismertetése, 

megbeszélése. 

 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról (jellemábrázo-

lás), meseszereplők osztá-

lyozása: jó-rossz tulajdon-

ságokkal való azonosulási 

képesség vizsgálata, önma-

gára vetítése. Önmaga meg-

értése. 

 

Környezetismeret: Az ér-

zékszervek működésének 

megtapasztalása, szerepé-

nek, védelmének felismeré-

se a tájékozódásban, az in-

formációszerzésben. Napi-

rend, szabadidő, egészséges 

életmód. 

 

Dráma és tánc: kiscsoportos 

és páros rövid jelenetek ki-

találása és bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képregény, videojáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 

1+1 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az érze-

lemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az 

érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotó-

elemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek em-

berek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált való-

ság). Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. 

Saját vélemény megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) azo-
Magyar nyelv és irodalom: 



 

nosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.  

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomo-

rúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése ké-

pekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal 

(pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.  

 

Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

A szövegértés szövegtípus-

nak megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott isme-

ret, meggyőződés kialakítá-

sa, fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, ha-

mis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történekben. 

Összefüggő mondatok alko-

tása képek, képsorok segít-

ségével, adott vagy válasz-

tott témáról. 

 

Erkölcstan: önmaga megér-

tése, mesék kapcsolatrend-

szerének elemzése, mesei 

szereplők és tulajdonságaik 

(lent-fönt, jó-rossz). 

 

Környezetismeret: az érzék-

szervek működésének meg-

tapasztalása, szerepének, 

védelmének felismerése a 

tájékozódásban, az informá-

ciószerzésben.  

 

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem kialakításá-

nak fejlesztése. Tapasztalat 

a zenei jelenségekről. 

 

Dráma és tánc: mese főhős-

ének kiválasztása és a vá-

lasztás indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állókép, mozgókép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommuniká-

ció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós 

készség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott ese-

mény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerep-

játékkal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, nem 

verbális jelzések értelmezé-

se, használata beszéd köz-

ben. 

Mese és valóság különbsé-

ge. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése 

saját tapasztalatokkal, ese-

ményekkel. Az explicit in-

formációk, állítások megér-

tése, értelmezése, értékelé-

se, egyszerű következteté-

sek levonása. 

 

Erkölcstan: másnak len-

ni/elfogadás, kirekesztés. 

 

Környezetismeret: Nappal 

és éjszaka. A világ, ahol 

élünk. Föld és a csillagok. 

Élőlények, életközösségek. 

 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos 

vagy páros megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

 Elképzelt/kitalált történet, médium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes tevékeny-

ségekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális terekben 

zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredménye-

ző) szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. kár-

tyajáték, bábozás).  

 

A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 

feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással). 

 

A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik azonosí-

tása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg üzene-

tének megértése. Az olva-

sott szövegekkel összefüg-

gésben az aktív szókincs 

gazdagítása. Az olvasmány-

hoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása.  

Egyszerű ok-okozati össze-

függés felismerése; követ-

keztetések levonása. 

A fantázia és képzelet akti-



 

válása a megismerés érde-

kében. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szabálykövető ma-

gatartás a közvetlen közle-

kedési környezetben. A köz-

lekedés szabályainak értel-

mezése. 

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

chat, videojáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 

10+3 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térfor-

málás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpont-

ok változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épüle-

tek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, 

kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel (látás, 

hallás, tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol ját-

szok‖, „a hely, ahová elbújok‖), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy va-

lós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés 

szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, 

agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a 

környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 

 

Környezetismeret: Ter-

mészeti, technikai kör-

nyezet. Múlt megidézé-

se. 

 

Dráma és tánc: térkitöl-

tő és térkihasználó gya-

korlatok, mozgástechni-

kák, tánctechnikák. 

 

Matematika: Képzelet-

ben történő mozgatás. 

Hajtás, szétvágás sík-

metszetek. Objektumok 

alkotása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret 

10+3 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. 

A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. 

Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőké-

pesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitele-

zés, különböző anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló 

megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruá-

lása. Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, sző-

nyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létreho-

zása meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, 

elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy 

külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára. 

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. 

konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, 

szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. 

adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint). 

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi gyermek-

játékok. 

 

Ének-zene: Népzene éneklés-

sel, ritmikus mozgással, nép-

tánccal. Hangszerek. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és képze-

let. 

 

Matematika: objektumok al-

kotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 forma, funkció, alkalmazkodás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egy-

re szélesebb körű figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létre-

hozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismeré-

se. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során né-

hány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatá-

ra. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése. 



 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felisme-

rése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tar-

talmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják 

azok hatását). 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az ab-

ban rejlő veszélyek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, 

és azok kifejezése. 

 

 

3–4. évfolyam 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozá-

sát az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés érzé-

kenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként ebben 

az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre pontosabb értelmezése, 

illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és csoportok-

ban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a tudatos 

önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az 

alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák 

megközelítése esetében a valós esztétikai értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok 

minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, képző-

művészet‖ és a „Tárgy- és környezetkultúra‖ került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik évfo-

lyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció‖ részterület tartalmait feldolgozó 

feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és arányérzék fejlesz-

tése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre céltudatosabb vi-

zuális megismerést. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen 

van. Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata 

van. A tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 

ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztése.  

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek kife-

jezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának felis-

merését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már megjele-

nik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék felismerésének fej-

lesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt műsortípusok, 

médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, az audiovizuá-

lis alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó meseregények, ifjúsági 

regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, feldolgozásán keresztül kapcsol-

ható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és szűkebb környezetük média-

használati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, megértik, hogy a különbö-

ző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző lehet, amely befolyásolja a 

médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám minden-

napokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A mé-



 

diaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának megítélésén, illetve a 

saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén keresztül zajlik. A média működésének 

tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a 

tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő képesség- és készségfejlesztés, a 

hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedé-

si szabályok megismertetése.  

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  

 

 

3. évfolyam 

72 óra/év 

 

   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felis-

merése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. Né-

zőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, 

technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesz-

tése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség 

fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és vál-

tozatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. 

grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználá-

sával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kert-

je, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatáro-

zott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, kü-

lönböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, 

mintázás, makett). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor. 

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés vissza-

idézése; az elmondott, 

elolvasott történés visz-

szaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nézőpont, ritmus, arány, vizuális kifejezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

Órakeret 

8+1 óra 

Előzetes tudás Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése 



 

és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak 

felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási mód-

jainak alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni szín-

választásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesz-

tése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Tér-

ábrázoló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc 

illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurá-

lis alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi 

adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) él-

ményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, 

valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás‖) érdekében. 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy kita-

lált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, állatok, 

ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás kompozíció-

ban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma, 

hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból (pl. 

festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, 

talált tárgy, drót). 

Matematika: mennyisé-

gi tulajdonságok, vi-

szonylatok, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Gondolatok, ér-

zelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi 

konfliktusok feldolgo-

zása drámajátékkal. 

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, technika.. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jel-

zéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló 

és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. 

Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák lét-

rehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási 

képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés 

árnyaltságának fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások 

(pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat növe-

kedése és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, árnyék, 

palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítá-

sa, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és informáci-

ók rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, 

ábra, jel) segítségével. 

 

Matematika: Tájékozó-

dás a térben (síkon ábrá-

zolt térben; szöveges 

információk szerint). A 

változás kiemelése; az 

időbeliség. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Információhordo-



 

 zók. Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség kifejezésének 

nyelvi lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: verbális 

képességek fejlesztése 

játékkal.  

 

Környezetismeret: válto-

zások, folyamatok, nö-

vények, állatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, összehasonlítás, térkép, képregény.. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrá-

zoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének fel-

ismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs 

gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és megjelení-

tése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 

lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. 

A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált 

látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák kép-

zése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák 

megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, 

kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon alapu-

ló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és magyarázó rajzok, 

szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy 

elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli 

vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális 

kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfele-

lő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen 

vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, je-

lenség: „boszorkányok tömeges átrepülése‖,‖Pöttyös Panna divatbe-

mutatója‖, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, szórólap 

tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, 

figyelem, érdeklődés felkeltése céljából. 

 

 

Matematika: Statikus 

szituációk, lényegki-

emelés.  

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló el-

képzelése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; hiá-

nyos vázlat, táblázat, 

ábra kiegészítése a szö-



 

veg alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahaszná-

lat, élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

Órakeret 

2+1 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 

verbalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Média-

szöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fej-

lesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, időrend, 

látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.  

 

  

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-

sott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázské-

szítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefogla-

ló szöveg alkotása olvas-

mányok tartalmáról, gyűj-

tött tapasztalatokról, meg-

figyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcso-

latának magyarázata; cím-

adás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes isme-

retek, személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése és 

megosztása. Az informáci-

ók keresése és kezelése. 

Különböző információhor-

dozók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. Ha-

sonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle iro-

dalmi közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: szabadidős tevé-

kenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc idő-

töltésem, ha egyedül va-

gyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis éle-

tek; álmaim, fantáziavilá-



 

gom/menekülés, realitásér-

zet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos 

és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, film, televíziós sorozat, televíziós 

műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor, valóságshow, 

ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 
Órakeret 

2+1 óra 

Előzetes tudás 
A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezé-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-

olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szöveg-

alkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek 

elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek 

felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív 

és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel 

a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környezet/díszlet, vi-

lágítás, kameramozgás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, 

zörej) az életkornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.  

  

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megis-

merése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, di-

gitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, alkal-

mazása a hatékonyabb meg-

értés érdekében: a művek 

szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő vál-

tozásainak felismerése.  

Az események sorrendjé-

nek, a mesélő személyének 

megállapítása. 

A szövegalkotás műveletei-

nek ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend, a 

szöveg tagolása bekezdések-

re. 

Fogalmazásíráskor a megfe-

lelő nyelvi eszközök alkal-

mazása. 

 

Erkölcstan: Erkölcs és er-

kölcstelenség tapasztalása 

mint példa. Szerepek a csa-

ládon, közösségen belül. A 



 

jó-rossz megjelenítése a 

művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes figye-

lem kialakításának fejleszté-

se. 

Hangszín-érzelem, különbö-

ző élethelyzetben más a 

hangunk. 

 

Dráma és tánc: A me-

se/történet helyszíneinek és 

szereplőinek sorba vétele. A 

mese/történet szereplőinek 

beazonosítása, illetve viszo-

nyaik meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zö-

rej, csend, emberi hang. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

Órakeret 

1+2 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció kö-

zötti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások meg-

bízhatósága megítélésének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, 

televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban 

betöltött szerepéről, funkciójáról.  

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-

előállítók és a fogyasztók/felhasználók. 

  

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.  

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegal-

kotás) megadott szempontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alap-

ján. 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Az életkornak 

megfelelő globális, in-

formációkereső, értel-

mező és reflektáló olva-

sás. 

Az információk keresé-

se és kezelése. Külön-

böző információhordo-

zók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, különbsé-

gek és hasonlóságok 

megfigyelése, felisme-

rése és kritikája. 

 

Erkölcstan: önálló gon-

dolat vállalása, véle-

ménynyilvánítás, mások 

gondolatai alapján, épí-

tő jellegű vitakultúra 

kialakítása; gondolat-

szabadsággal való is-

merkedés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Információ, hír, hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm.. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, bizton-

ságos internethasználat 

Órakeret 

1+2 óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illet-

ve kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kiala-

kítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.  



 

céljai Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és koc-

kázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. 

Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési sza-

bályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 

internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) külön-

böző formában. 

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngé-

szése). 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommu-

nikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak ér-

telmezése a saját szerepünk-

re, helyzetünkre a minden-

napi életünkben, példa be-

mutatása, mindezek kifeje-

zése más eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint informáci-

ós központ, a tanulás bázisa, 

segítője. 

Levélírás, levélcímzés. Rö-

vid szöveges üzenetek meg-

fogalmazása. 

Adatok, információk gyűjté-

sének, célszerű elrendezésé-

nek módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes 

kapcsolatok. Konfliktus-

megoldás, közös szabályal-

kotás és annak elfogadása 

mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás érté-

ke/bátorság, vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az in-

terneten. 

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, like-jel. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terüle-

tén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, 

installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség 

fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létreho-

zása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete; 

a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendelte-

tésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és esz-

közválasztással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet 

alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, 

az elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, város-

rész) kialakítása, egyszerű „terepasztal‖ megépítése. 

 

 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak kieme-

lése (analizálás); össze-

hasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; osz-

tályokba sorolás. Adott 

objektum más néző-

pontból.  

Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyai-

ban.  

 

Dráma és tánc: a szín-

ház formai elemei, látott 

előadásban, illetve al-

kalmazása saját rögtön-

zésekben.  

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták megmun-

kálhatósága, felhaszná-

lásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. Ritmus-

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A 

tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. 

Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 

összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és ver-

bálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyak-

kal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezetei-

nek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós 

képesség fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése felületen és tér-

ben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása, 

funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A csomagolás tervezési 

szempontjainak megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati 

és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék fejleszté-

se. Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, jármű-

vek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló és elté-

rő vonások elemzése, értelmezése. 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, 

játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, agyago-

zás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos fel-

használásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és tulaj-

donosukra utaló díszítése. 

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 

dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, 

hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Matematika: tájékozó-

dás az időben. 

 

Erkölcstan: a múlt és a 

jelen életviszonyai kö-

zötti különbségek. 

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, tár-

gyak nélkül. A tárgyak 

használata ismétléssel, 

lassítással, gyorsítással 

stb. vagy nem rendelte-

tésszerű használatuk.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, díszítés, felület. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo-

lyam végén 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkor-

nak megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű 

jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevé-

kenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és esz-

közhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 

illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olva-

sásába is beépítve.  



 

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkció-

nak megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak kö-

zötti tudatos választás. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeret-

szerzés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának fel-

ismerése.  

  

 

 

 

4. évfolyam 

72 óra/év 

.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felis-

merése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. Né-

zőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, 

technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesz-

tése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség 

fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és vál-

tozatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. 

grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználá-

sával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kert-

je, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatáro-

zott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, kü-

lönböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, 

mintázás, makett). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor. 

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés vissza-

idézése; az elmondott, 

elolvasott történés visz-

szaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Minőségellentét, kollázs, képmező. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése 

és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak 

felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási mód-

jainak alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni szín-

választásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesz-

tése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Tér-

ábrázoló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy kita-

lált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, állatok, 

ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás kompozíció-

ban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma, 

hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból (pl. 

festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, 

talált tárgy, drót). 

Matematika: mennyisé-

gi tulajdonságok, vi-

szonylatok, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Gondolatok, ér-

zelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi 

konfliktusok feldolgo-

zása drámajátékkal. 

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, műfaj, eljárás, képtárgy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jel-

zéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló 

és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. 

Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák lét-

rehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási 

képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés 

árnyaltságának fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 

történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, 

képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, 

ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

Matematika: Tájékozó-

dás a térben (síkon ábrá-

zolt térben; szöveges 

információk szerint). A 

változás kiemelése; az 

időbeliség. 



 

összehasonlítás) érdekében.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: Információhordo-

zók. Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség kifejezésének 

nyelvi lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: verbális 

képességek fejlesztése 

játékkal.  

 

Környezetismeret: válto-

zások, folyamatok, nö-

vények, állatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Mozgásfázis, vizuális sűrítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrá-

zoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének fel-

ismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs 

gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és megjelení-

tése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 

lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. 

A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált 

látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák kép-

zése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák 

megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, 

kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon alapu-

ló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és magyarázó rajzok, 

szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy 

elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli 

vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális 

kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfele-

lő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen 

vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, je-

lenség: „boszorkányok tömeges átrepülése‖,‖Pöttyös Panna divatbe-

mutatója‖, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, szórólap 

tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, 

figyelem, érdeklődés felkeltése céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, 

majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével a pla-

kát által hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó játékkal (pl. 

Matematika: Statikus 

szituációk, lényegki-

emelés.  

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló el-

képzelése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kulcsszókeresés; 



 

akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő performansszal). szövegtömörítés; hiá-

nyos vázlat, táblázat, 

ábra kiegészítése a szö-

veg alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahaszná-

lat, élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 

verbalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Média-

szöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fej-

lesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, időrend, 

látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. televízi-

ós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) felismerése 

és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, megjeleníté-

sén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefogla-

ló szöveg alkotása olvas-

mányok tartalmáról, gyűj-

tött tapasztalatokról, meg-

figyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcso-

latának magyarázata; cím-

adás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes isme-

retek, személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése és 

megosztása. Az informáci-

ók keresése és kezelése. 

Különböző információhor-

dozók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. Ha-

sonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle iro-

dalmi közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: szabadidős tevé-

kenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc idő-

töltésem, ha egyedül va-

gyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis éle-

tek; álmaim, fantáziavilá-



 

gom/menekülés, realitásér-

zet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos 

és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

videojáték 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezé-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-

olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szöveg-

alkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek 

elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek 

felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét média-

szövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azonosítása 

különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).  

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi 

szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A médiaszöve-

gek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, han-

gok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.  

 

  

  

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, alkal-

mazása a hatékonyabb meg-

értés érdekében: a művek 

szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő vál-

tozásainak felismerése.  

Az események sorrendjé-

nek, a mesélő személyének 

megállapítása. 

A szövegalkotás műveletei-

nek ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend, a 

szöveg tagolása bekezdések-

re. 

Fogalmazásíráskor a megfe-

lelő nyelvi eszközök alkal-

mazása. 

 

Erkölcstan: Erkölcs és er-

kölcstelenség tapasztalása 

mint példa. Szerepek a csa-

ládon, közösségen belül. A 

jó-rossz megjelenítése a 



 

művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes figye-

lem kialakításának fejleszté-

se. 

Hangszín-érzelem, különbö-

ző élethelyzetben más a 

hangunk. 

 

Dráma és tánc: A me-

se/történet helyszíneinek és 

szereplőinek sorba vétele. A 

mese/történet szereplőinek 

beazonosítása, illetve viszo-

nyaik meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció kö-

zötti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások meg-

bízhatósága megítélésének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogal-

mazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő szándé-

káról (a korosztálynak megfelelő reklámok, videojátékok, internetes 

portálok, animációs filmek, filmek segítségével). 

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat 

előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai. 

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újság-

író, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése. 

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.  

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegal-

kotás) megadott szempontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alap-

ján. 

 

Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, 

a reklámok megjelenésének változatos helyeivel, formáival. A rek-

lámok működése (hatáskeltés) néhány fontos eszközének megfigye-

lése konkrét reklámok tanulmányozásán keresztül. Reklámkészítés 

(pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, reklámot megjelení-

tő szerepjáték) annak érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon 

ki a reklámozás céljáról és eszközeiről. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Az életkornak 

megfelelő globális, in-

formációkereső, értel-

mező és reflektáló olva-

sás. 

Az információk keresé-

se és kezelése. Külön-

böző információhordo-

zók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, különbsé-

gek és hasonlóságok 

megfigyelése, felisme-

rése és kritikája. 

 

Erkölcstan: önálló gon-

dolat vállalása, véle-

ménynyilvánítás, mások 

gondolatai alapján, épí-

tő jellegű vitakultúra 

kialakítása; gondolat-

szabadsággal való is-

merkedés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, álhír, tudatos fogyasztás, mé-

diahasználat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, bizton-

ságos internethasználat 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illet-

ve kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kiala-

kítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.  



 

céljai Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és koc-

kázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. 

Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési sza-

bályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online kommuni-

káció, jellegzetességeinek összehasonlítása meghatározott 

szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, véleménynyil-

vánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A személyes kom-

munikáció és az online kommunikáció különbségeinek tudato-

sítása.. 

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközök-

kel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngé-

szése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 

beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommu-

nikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak ér-

telmezése a saját szerepünk-

re, helyzetünkre a minden-

napi életünkben, példa be-

mutatása, mindezek kifeje-

zése más eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint informáci-

ós központ, a tanulás bázisa, 

segítője. 

Levélírás, levélcímzés. Rö-

vid szöveges üzenetek meg-

fogalmazása. 

Adatok, információk gyűjté-

sének, célszerű elrendezésé-

nek módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes 

kapcsolatok. Konfliktus-

megoldás, közös szabályal-

kotás és annak elfogadása 

mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás érté-

ke/bátorság, vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az in-

terneten. 

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, keresőmotor, flash 

játék. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terüle-

tén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, 

installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség 

fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létreho-

zása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete; 

a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendelte-

tésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és esz-

közválasztással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ünnepé-

lyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett félelmetes, 

vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, állvány-

zat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a gyűj-

tött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és méretválasztás-

sal (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, agyag, drót, 

fa). 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak kieme-

lése (analizálás); össze-

hasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; osz-

tályokba sorolás. Adott 

objektum más néző-

pontból.  

Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyai-

ban.  

 

Dráma és tánc: a szín-

ház formai elemei, látott 

előadásban, illetve al-

kalmazása saját rögtön-

zésekben.  

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták megmun-

kálhatósága, felhaszná-

lásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. Ritmus-

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 konstrukció, funkció, szerkezet, térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői atti-

tűd, település, épület, építmény, alaprajz. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órakeret 

6+7 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A 

tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. 

Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 

összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és ver-

bálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyak-

kal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezetei-

nek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós 

képesség fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése felületen és tér-

ben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása, 

funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A csomagolás tervezési 

szempontjainak megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati 

és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék fejleszté-

se. Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, jármű-

vek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló és elté-

rő vonások elemzése, értelmezése. 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, 

játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, agyago-

zás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos fel-

használásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és tulaj-

donosukra utaló díszítése. 

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 

dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, 

hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Matematika: tájékozó-

dás az időben. 

 

Erkölcstan: a múlt és a 

jelen életviszonyai kö-

zötti különbségek. 

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, tár-

gyak nélkül. A tárgyak 

használata ismétléssel, 

lassítással, gyorsítással 

stb. vagy nem rendelte-

tésszerű használatuk.  



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, 

szerkezet, felület, stilizálás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkor-

nak megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű 

jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevé-

kenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és esz-

közhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 

illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olva-

sásába is beépítve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkció-

nak megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 

csendélet, tájkép). 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondola-

tok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fo-

galmak használatával, az életkornak megfelelően. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak kö-

zötti tudatos választás. 

 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszkö-

zök és azok érzelmi hatásának felismerése. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. 

Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeret-

szerzés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának fel-

ismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabá-

lyainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való 

részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 

alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevé-

kenységek megismerése. 

 

 



 

Életvitel és gyakorlat  

 

1–2. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – fejlesztésé-

vel a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt 

közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során olyan módszereket 

sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, társadalmi és technikai 

környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az 

óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá 

váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyes-

ség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszereté-

sét, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. Egyre fonto-

sabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő 

munkavégzés. A szociális és állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a 

családi életvitel formálásával, a családi és iskolai körben vállalható feladatok, valamint a 

munkamegosztás lehetőségeinek megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció 

készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző 

játékok közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A minden-

napokban elvégzendő munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakítá-

sához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, 

az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődé-

sét a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a 

válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alko-

tó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az 

esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megisme-

rése révén, az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók 

nyitottá válnak a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és 

környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az 

öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. 

A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös érté-

kek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az 

ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A „kez-

deményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás‖ fejlesztését szolgálja a tervezés, szer-

vezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a fel-

adatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelé-

se, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus magatar-

tás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek meg-

előzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű alkal-

mazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások kialakulását. 



 

1. évfolyam 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasz-

talatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok bemutatá-

sa; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai kör-

nyezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatár-

sakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, szövegalkotás, 

beszédkultúra, kom-

munikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, növényisme-

ret, évszakok, nap-

szakok, időjárási té-

nyezők, lakhelyek, 

higiéné. 

 

Matematika: tájékozó-

dás térben és időben - 

időtartam, nap, nap-

szakok. 

 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és tágabb 

környezetem, közössé-

geim, társaim. 

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, sze-

retetkapcsolatok, a 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartá-

si eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek.  

1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás meg-

beszélése, napirend készítése. 

Rajzos programajánlat készítése. 

1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tar-

tása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 



 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényren-

dezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egész-

séges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, 

napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulla-

dék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban 

használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az anya-

gok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagala-

kítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és 

rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékeny-

ségek során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), vala-

mint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, 

rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrá-

sokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A 

nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segít-

séggel. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és kör-



 

nyezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások 

szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

Vizuális kultúra: vizu-

ális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, érzékszer-

vek, érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak ki-

emelése; összehasonlí-

tás, azonosítás, meg-

különböztetés, osztá-

lyokba sorolás, hal-

mazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása mér-

hető tulajdonságaik 

szerint; mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid útmu-

tató jellegű szövegek 

olvasása, értelmezése, 

rövid szövegben az 

események sorrendjé-

nek felismerése). 

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, értékek 

óvása. 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, 

textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egy-

szerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerí-

téssel, mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabo-

lással, csiszolással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sod-

rat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napja-

inkban. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, sablon, mintaelem, szálas 

anyag, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, 

építőelem. 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

3+2 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és óva-

tosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a család 

közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti köz-



 

lekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli közle-

kedésről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjai-

nak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. Az utazással kapcsolatos illemsza-

bályok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

Környezetismeret: 

közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, fogalommagyará-

zat, képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének 

egymásra vonatkozta-

tása, párosítása). 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakor-

lása. 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátke-

lőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányí-

tás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, 

gyerekülés, gyerekzár. 

 

Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

5+2 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és tapasz-

talatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen kör-

nyezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemei-

nek elsajátítása és betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselke-

dés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: 

szokások, hagyomá-

nyok, jeles napok, csa-

ládi és közösségi ün-

nepek. 

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, ünne-

pek, élmények feldol-

gozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódél-

után, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az 

ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazá-

sa. 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakí-

tása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, program, dekoráció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzői-

nek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásá-

nak megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyér-

zet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözkö-

dés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasz-

talatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 



 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés sza-

bályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhaszná-

lat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) 

szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

2. évfolyam 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasz-

talatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok bemutatá-

sa; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai kör-

nyezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatár-

sakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, szövegalkotás, 

beszédkultúra, kom-

munikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, növényisme-

ret, évszakok, nap-

szakok, időjárási té-

nyezők, lakhelyek, 

higiéné. 

 

Matematika: tájékozó-

dás térben és időben - 

időtartam, nap, nap-

szakok. 

 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartá-

si eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok 

megismerése. 

1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás meg-

beszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismerte-

tése, megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 



 

1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tar-

tása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és tágabb 

környezetem, közössé-

geim, társaim. 

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, sze-

retetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés. 
1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényren-

dezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egész-

séges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, 

napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulla-

dék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban 

használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az anya-

gok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagala-

kítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és 

rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékeny-

ségek során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), vala-

mint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, 

rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrá-

sokban. 



 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A 

nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segít-

séggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az 

értékelő elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és kör-

nyezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások 

szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető 

tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: vizu-

ális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, érzékszer-

vek, érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak ki-

emelése; összehasonlí-

tás, azonosítás, meg-

különböztetés, osztá-

lyokba sorolás, hal-

mazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása mér-

hető tulajdonságaik 

szerint; mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid útmu-

tató jellegű szövegek 

olvasása, értelmezése, 

rövid szövegben az 

események sorrendjé-

nek felismerése). 

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, értékek 

óvása. 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, 

textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egy-

szerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerí-

téssel, mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabo-

lással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sod-

rat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napja-

inkban. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, széles-

ség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, 

mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, 

újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

3+2 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és óva-

tosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a család 

közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti köz-

lekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli közle-

kedésről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjai-

nak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak 

azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismere-

te. 

Környezetismeret: 

közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, fogalommagyará-

zat, képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének 

egymásra vonatkozta-

tása, párosítása). 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakor-

lása. 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátke-

lőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányí-

tás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, 

gyerekülés, gyerekzár. 

 

 



 

Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

5+2 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és tapasz-

talatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen kör-

nyezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemei-

nek elsajátítása és betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselke-

dés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: 

szokások, hagyomá-

nyok, jeles napok, csa-

ládi és közösségi ün-

nepek. 

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, ünne-

pek, élmények feldol-

gozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódél-

után, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az 

ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazá-

sa. 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakí-

tása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, deko-

ráció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 
A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzői-

nek felsorolása. 



 

évfolyamos ciklus 

végén 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásá-

nak megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyér-

zet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözkö-

dés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasz-

talatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés sza-

bályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhaszná-

lat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) 

szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

 

3–4. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a kulcs-

kompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak megfelelő 

szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A minden-

napok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a kézügyesség 

és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és munkavégzésére 

kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az erkölcsi értékekből, a 

megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar kultúrából. A tevékenységek 

közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az emberek közöt-

ti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítását. Az 

önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását igényli, ame-

lyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még bemutatás 

utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre önállóban, a saját műveleti sor-

rendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a mozgáskoordináció, a testtartás, az 

erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a szerkezet, a funkció és az esztéti-

kum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a helyes munkafogások és a célsze-

rű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó népi tárgyalkotó tevékenységek a 

már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés sokféleségét tükrözik. A szókincs 



 

bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos keretek közt történik. Mind-

eközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is elkezdődik. 

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és 

közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre 

határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű al-

kalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos 

közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműkö-

dési készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja. 

 

3. évfolyam 
 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és tevékenységei-

nek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai kö-

zösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt 

természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel 

kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udva-

riasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése (önálló-

ság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segí-

tés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 

történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege elkészíté-

se. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, hét-

köznapok és ünnepi 

alkalmak, emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegalkotás, szak-

nyelv használata, be-

szédkultúra, kommu-

nikáció.  

 

Matematika: problé-

mamegoldás, számok, 

alapműveletek, 

1.2. Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

1.3. Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 

cikkekkel. 

1.4. Egészségünk 



 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos se-

gélyhívás szabályai. 

becslés. 

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, kapcsolat-

építés, kapcsolattartás. 

1.5. Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 

Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetiku-

mok, festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák gyűj-

tése, ismertetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, segélyhívószám, 

mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati utasítás. 

 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órake-

ret16 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű fel-

használása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szük-

séges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből 

származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági 

kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használa-

ta. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő erőkifejtés 

képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takaré-

kosságra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonságok. 

 

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: rajz-

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 



 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készí-

tése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illet-

ve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta 

vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy 

konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával 

minta, kép, illetve rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, táro-

lása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítség-

nyújtás. 

eszközök használata, 

épületek jellemzői. 

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az emberi-

ség szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ megismerése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egysze-

rű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek 

azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonal-

rajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

4+2 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalma-

zása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táb-

lák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi közle-

kedésben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 

magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok 

ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, 

az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakor-

lása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladéktár-

gyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego) 

Magyar nyelv és iro-

dalom: beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, pikto-

gramok. 



 

felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez.  

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, tér-

képismeret. 

 

Erkölcstan: közleke-

dési morál, udvarias-

ság, kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötele-

ző felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműve-

ken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, sza-

bályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kap-

csolat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljá-

ró, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági sza-

bály, udvariassági szabály. 

 

 

Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

6+2 óra 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és gyakorlati tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésé-

nek természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folya-

matos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elem-

zése, s ezek megszívlelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódél-

után, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az 

ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

Környezetismeret: 

szokások, hagyomá-

nyok, jeles napok, 

családi és közösségi 

ünnepek. 

 



 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazá-

sa. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegalkotás, 

egyszerű tipográfiai 

eszközök használata.  

 

Erkölcstan: hagyo-

mányok, szokások, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakí-

tása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, 

programszervezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási prak-

tikák – elsajátítása és begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasz-

talatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

 

4. évfolyam 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és tevékenységei-

nek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai kö-

zösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt 

természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel 

kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása. 

A tematikai egy- Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 



 

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udva-

riasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése (önálló-

ság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segí-

tés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk 

elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal törté-

nő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a véle-

mények nyílt közlése, egyszerű indoklása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 

történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege elkészíté-

se. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, hét-

köznapok és ünnepi 

alkalmak, emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegalkotás, szak-

nyelv használata, be-

szédkultúra, kommu-

nikáció.  

 

Matematika: problé-

mamegoldás, számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, kapcsolat-

építés, kapcsolattartás. 

1.2. Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

1.3. Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 

cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 

1.4. Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek el-

leni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási művele-

tek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos se-

gélyhívás szabályai. 

1.5. Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 

Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetiku-

mok, festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák gyűj-

tése, ismertetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költ-

ségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhí-

vószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati 

utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 



 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű fel-

használása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szük-

séges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből 

származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági 

kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használa-

ta. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő erőkifejtés 

képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takaré-

kosságra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonságok. 

 

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: rajz-

eszközök használata, 

épületek jellemzői. 

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az emberi-

ség szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ megismerése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, 

hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, 

pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, 

keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti díszítőöltések-

kel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készí-

tése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illet-

ve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta 

vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy 

konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával 



 

minta, kép, illetve rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, táro-

lása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítség-

nyújtás. 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egysze-

rű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek 

azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technikatör-

téneti érdekességek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonal-

rajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

4+2 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalma-

zása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táb-

lák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi közle-

kedésben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 

magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok 

ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, 

az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakor-

lása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás 

forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, 

eszközeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladéktár-

Magyar nyelv és iro-

dalom: beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, pikto-



 

gyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego) 

felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez. 

gramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, tér-

képismeret. 

 

Erkölcstan: közleke-

dési morál, udvarias-

ság, kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötele-

ző felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút köz-

lekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, ve-

szélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területe-

ken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműve-

ken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, sza-

bályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kap-

csolat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljá-

ró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közle-

kedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, bekanyarodás, 

károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály, 

udvariassági szabály. 

 

 

Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

6+2 óra 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és gyakorlati tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésé-

nek természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folya-

matos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elem-

zése, s ezek megszívlelése. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, 

Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, 

sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A 

helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kap-

csolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések meg-

fogalmazása. 

Környezetismeret: szokások, 

hagyományok, jeles napok, 

családi és közösségi ünnepek. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás, egyszerű tipo-

gráfiai eszközök használata.  

 

Erkölcstan: hagyományok, 

szokások, ünnepek, élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készíté-

se. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezeté-

nek alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Közösségi munka, közösségi 

szerep, rendezvény, ünnep, 

munkaszervezés, programszer-

vezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási prak-

tikák – elsajátítása és begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasz-

talatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

 



 

Testnevelés és sport 

 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a 

legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak megszi-

lárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az időszakban, 

mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb sportági és 

táncos mozgások alapfeltételeit. A fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a fokozatos-

ság elvének, amely a természetes mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva egyre 

összetettebb, komplexebb helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A tanulási folyamat egé-

szét át kell hatnia a nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, örömteli 

mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a testneve-

léshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhuzamosan történjen a 

már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevékenységekben és kont-

rollált versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk során - a motiváció fenntartha-

tósága és az esélyegyenlőség érdekében - a mozgásos tevékenységek precíz végrehajtásán, a 

variációk sokaságán van a hangsúly, nem a mért abszolút teljesítményen. A mozgástanulási és 

pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban a sikerorientált gyakorlási feltételek, az él-

ménygazdagság, a játék és játékosság az uralkodó, amely mélyíti a mozgásos tevékenységek-

hez és testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulást. A természetes mozgások al-

kalmazása sportági jellegű mozgásokban egyre nagyobb teret kap, amely a további koordiná-

ciós képességfejlődés záloga. A játéktevékenység során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre 

nehezedő szabályok mellett, az egyszerű taktikai feladatok felismerésében és egyre tudato-

sabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos tevékenységek közbeni kooperációs és 

kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő tanulási helyzetek hozzájárulnak a problé-

mamegoldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez. A játéktevékeny-

ség nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a felelősségteljes viselke-

dés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompetenciák kialakulásá-

hoz. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

pszichomotoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát 

játékok alkalmazását helyezi előtérbe. A differenciálás elvét és az általa vezérelt gyakorlatot a 

legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet 

áldoz a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a 

számára megszerezhető tudás legmagasabb szintjére, és megvalósulhassanak a társadalmi 

érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fejlesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó 

alapvető tendenciákhoz, de a menet közben bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai 

differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a személyiségfejlesztés - az értelmi, érzelmi-

akarati, szociális képességek és tulajdonságok – hatásfokát. A várt eredmények ennek megfe-

lelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazha-

tó követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán 

a természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejleszté-

sére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fej-

lettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képességfej-

lesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alapvető 

mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgáskészsé-

gek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, és a 



 

mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folyamatában a 

komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá.  

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgá-

sos tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok 

keretében hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez, 

ezen keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez. Összességében elfogadó, ugyanakkor kö-

vetelményeket támasztó, következetes nevelési környezetet biztosító légkör szükséges, ahol a 

gyermekek aktív, felfedező, velük született képességei megerősödnek. 

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen 

keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan 

fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség 

és az eredményes tanulás. A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a pedagógussal, 

a társaival, illetve önmagával szembeni bizalom megteremtése megalapoz olyan kiemelt fej-

lesztési területet, mint az ön- és társértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi sikerélmé-

nyek, továbbá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját képezik a nemzeti 

öntudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendszabá-

lyainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása az erköl-

csi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének biztosítása, a 

kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a demokráciára neve-

lés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok tudatos fejlesztést tesz-

nek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. A szaknyelvi alapok megismertetése, a 

testnevelésórán használatos szerek, eszközök balesetmentes használatának megismerése és 

megértése, a testi és lelki működéseink felfedezése összekapcsolva a rendszeres testmozgás 

iránti igény kialakításával, kiteljesedik a testi-lelki egészségre nevelés mint a legfontosabb 

fejlesztési terület. 

A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a test-

nevelésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állam-

polgári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi kommu-

nikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. Meg-

határozó eszköz a szaknyelvi, terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek széles körű, 

igényes közvetítése a pedagógus által, de nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia 

fejlesztése szempontjából a pedagógus-tanuló kommunikáció milyensége, illetve a tanulók 

egymás közötti kommunikációjának alakítása. Tanórai keretek között erre a hibajavítás, a 

saját és a társak teljesítményének megfigyelése és értékelése, a játékszituációk, illetve játék-

feladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segít-

ségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösség-

ben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitott-

ság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport 

természetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív felada-

tokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos játé-

kokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az önálló-

ságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli foglalkozáso-

kon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, ambícióinak, 

érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és moz-

gásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek kialakítása 



 

kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől nagy hang-

súlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredmé-

nyesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Az esztétikai élmény 

átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést, 

pozitív attitűdöt már ezen az iskolafokon is. 

 

 

1. évfolyam 

180 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, , félkör és kör alakzatok, 

(szét)szórt alakzat, fordulatok helyben, mozgás körben és különböző 

mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, erő-

sítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása 

az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy 

eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, 

légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések 

megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok 

zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekaero-

bik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jel-

leggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus 

és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommoto-

ros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-

fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink, 

tájékozódás, helymeg-

határozás, az emberi 

szervezet megfigyelhe-

tő ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: meg-

ismerő és befogadó 

képesség, közvetlen 

tapasztalás útján szer-

zett élmények feldol-

gozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 



 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorla-

tok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

gyakorlatai. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence kö-

zéphelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának meg-

ismerése. Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megindí-

tását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és alkal-

mazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak megismerése, 

rendszabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, er-

nyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, egészség, 

higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a cselekvés-

biztonság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző irá-

nyokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott mozgás-

útvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; akadá-

lyok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző felada-

tokkal. Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelé-

sek, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadály-

pályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettő-

Matematika: térbeli 

tájékozódás, síkidom-

ok, törtek alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 



 

zött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgás-

készségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetriku-

san, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása 

helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítá-

sok és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve eszköz-

használattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, („csavarodások‖);  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormá-

szás‖ függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felü-

leten; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szimmetrikus és 

aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont megtalálásával párok-

ban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltozta-

tó mozgásokból; eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző 

testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel;  

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, mozgásirá-

nyokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések kézzel és 

lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, mászá-

sok, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és ko-

operatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgás-

irány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvo-

nala; a mozgás kiterjedése. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, moz-

gásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos játék, 

játékszabály, játékszerep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati for-

mák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapá-

sa egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurítások, 

dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb része-

ivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; meghatá-

rozott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, belsővel. 

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással testré-

szek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és mozgásút-

vonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és 

ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális kontroll csök-

kentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis játé-

kok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi gyermek-

játékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosság-

ra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív eszköz-

használatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Matematika: művele-

tek értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Informatika: média-

informatika. 

 

Környezetismeret: 

testünk és életműkö-

désünk, mozgások, 

tájékozódási alapis-

meretek. 



 

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási szem-

pontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat reláció-

jában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, sportesz-

köz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, labdaív, 

alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fel-

adatmegoldásokban  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfoga-

dása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felsza-

badultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; .Ugrások, támaszugrások és rávezető gyakor-

lataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról 

megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás 

térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). kötél és/vagy rúdmászás kísér-

letek mászókulcsolással (3 ütemű mászás). Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, 

dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járá-

sok, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. 

Több, kiválasztott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. Páros és 

csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó játé-

kok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, imp-

rovizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet alapis-

meretei. 



 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi épségé-

nek fontossága. 

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv moz-

gásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmus-

követés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, kör, 

sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, kígyó-

vonal, csigavonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fel-

adatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgás-

anyagának gyakorlása során az ügyesség, koordinációs képesség 

fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek és 

a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás 

fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció 

fejlődésében. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciá-

val és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ug-

rástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és 

egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok, idő- és távol-

ságmérés.  

Matematika: mérés, 

mérhető tulajdonsá-

gok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmé-

nyek feldolgozása, 

látványok megfigye-

lése, leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, elrugaszko-

dás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, karlendítés, sprint 

(vágta), légzésszabályozás. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a ter-

mészetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgás-

formák játékos formában történő alkalmazásával a játéktevékenység 

fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése a 

taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való pozitív viszony 

alakítása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív feladat-

megoldások: labdarúgás, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó 

és védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos 

bevezetése a játéktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások (kapus nél-

kül). 

Kooperatív játékok; célbadobó-, vonaljátékok; „cicajátékok‖; sportjá-

tékok kislétszámú mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-

megelőzési ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas sza-

bályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az irányí-

táshoz. A sportszerűség fogalmának megértése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és életműködé-

seink, tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, védeke-

zés, támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, 

győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfogadás, szabály-

szegés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás 

fejlesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-

tolások, emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő végrehaj-

tása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző kiinduló helyzetből, a test külön-

böző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 



 

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorla-

tok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendsze-

re, a sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, 

düh, erőkifejtés, csel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuza-

mosan, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és 

balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a vízszere-

tet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési 

gyakorlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok,  

. 

Játékok a vízben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, önbiza-

lom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással 

kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködéseink, 

szervezetünk megfi-

gyelhető ritmusai, tá-

jékozódási alapismere-

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás, gyors-

úszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz, fulladás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

15+18 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai kész-

letükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek függvé-

nyében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle eszkö-

zökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás 

játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, 

nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek fel-

ismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó baleset-

védelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás környezeti 

és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek megértése, a kör-

nyezetvédelem melletti elkötelezettség jelentőségének megértése, 

mások szándékainak tartós figyelembevétele, a csoporthoz tartozás 

megélése a közös mozgás által, aktív kezdeményező, a sport mint 

örömforrás megélése, az egyén erős oldalának felfedezése.  

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: dramatikus játé-

kok. 

 

Környezetismeret: ég-

hajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első évfolyam 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtá-

sa. 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakítá-

suk.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhaszná-

lat. 

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 



 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgás-

kapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.  

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc köz-

ben. 

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmé-

nyek között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai fel-

adatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjá-

ték-előkészítő kisjátékokban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.  

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.  

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmeg-

oldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 



 

igazodjanak. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorla-

tokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok is-

merete, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Bátor vízbeugrás. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és prob-

lémáiról. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

 

2. évfolyam 

180 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör 

alakzatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, 

mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, erő-

sítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása 

az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy 

eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, 

légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések 

megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok 

zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekaero-

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink, 

tájékozódás, helymeg-

határozás, az emberi 

szervezet megfigyelhe-

tő ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: meg-

ismerő és befogadó 

képesség, közvetlen 



 

bik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jel-

leggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus 

és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommoto-

ros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-

fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorla-

tok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

gyakorlatai. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence kö-

zéphelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának meg-

ismerése. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, 

a testrészek ismerete. 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megindí-

tását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és alkal-

mazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak megismerése, 

rendszabályok. 

tapasztalás útján szer-

zett élmények feldol-

gozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, er-

nyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, egészség, 

higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a cselekvés-

biztonság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 



 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző irá-

nyokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott mozgás-

útvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; akadá-

lyok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző felada-

tokkal. Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelé-

sek, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadály-

pályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettő-

zött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgás-

készségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetriku-

san, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása 

helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítá-

sok és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve eszköz-

használattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások‖); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, 

fél, háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és 

fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző 

helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és eszkö-

zökön. 

Tolások és húzások: 

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, testré-

szekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és tolása 

fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi helyzetek 

megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal. Különböző testré-

szek emelése párokban. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. Kü-

lönböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormá-

szás‖ függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, síkidom-

ok, törtek alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 



 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felü-

leten; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozato-

san nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének csökken-

tése, eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és lábgyakorlatok be-

kapcsolása, helyben és haladással, fordulattal stb.); szimmetrikus és 

aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont megtalálásával párok-

ban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltozta-

tó mozgásokból; eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző 

testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 

Támaszok: 

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, mozgásirá-

nyokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések kézzel és 

lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, mászá-

sok, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és ko-

operatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgás-

irány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvo-

nala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 

fogalmak ismerete. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, moz-

gásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos játék, 

játékszabály, játékszerep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás  



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati for-

mák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapá-

sa egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurítások, 

dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb része-

ivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; meghatá-

rozott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, belsővel. 

Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 23 vagy több játékos 

együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának megvál-

toztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és magasságban. 

Rúgó feladatok kézből, pattanásból szabadon.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással testré-

szek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és mozgásút-

vonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és 

ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális kontroll csök-

kentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló 

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban és csoportok-

ban; helyben és haladással.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis játé-

kok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi gyermek-

játékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosság-

ra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív eszköz-

használatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási szem-

pontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat reláció-

Matematika: művele-

tek értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Informatika: média-

informatika. 

 

Környezetismeret: 

testünk és életműkö-

désünk, mozgások, 

tájékozódási alapis-

meretek. 



 

jában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, sportesz-

köz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, labdaív, 

alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fel-

adatmegoldásokban  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfoga-

dása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felsza-

badultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást 

előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető gyakor-

lataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról 

megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás 

térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 24 mozgásforma kapcsolatá-

ból alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása; kötél és/vagy 

rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás). Alaplen-

dület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön. Egyszerű páros és társas gúlatorna. 

Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, 

dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járá-

sok, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. 

Több, kiválasztott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. Páros és 

csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó játé-

kok. 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, imp-

rovizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet alapis-

meretei. 



 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi épségé-

nek fontossága. 

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány isme-

rete. 

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv moz-

gásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmus-

követés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, kör, 

sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, kígyó-

vonal, csigavonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fel-

adatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgás-

anyagának gyakorlása során az ügyesség, koordinációs képesség 

fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek és 

a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás 

fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció 

fejlődésében. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciá-

val és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ug-

rástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és 

egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökat-

létika versenyrendszerében  

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, akadály-

pályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Matematika: mérés, 

mérhető tulajdonsá-

gok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmé-

nyek feldolgozása, 

látványok megfigye-

lése, leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink. 



 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz kapcsoló-

dó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabá-

lyok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök elnevezései, a 

tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív értékként való elfogadá-

sa. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, elrugaszko-

dás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, karlendítés, sprint 

(vágta), légzésszabályozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a ter-

mészetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgás-

formák játékos formában történő alkalmazásával a játéktevékenység 

fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése a 

taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való pozitív viszony 

alakítása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív feladat-

megoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, szivacskézi-

labda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és védekező szere-

pek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos bevezetése a já-

téktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások (kapus nél-

kül). 

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások léggömb-

bel, puha labdával.  

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; 

vonaljátékok; „cicajátékok‖; zsinórlabda; sportjátékok kislétszámú 

mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-

megelőzési ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas sza-

bályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az irányí-

táshoz. A sportszerűség fogalmának megértése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és életműködé-

seink, tájékozódási 

alapismeretek. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, védeke-

zés, támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, 

győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfogadás, szabály-

szegés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás 

fejlesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-

tolások, emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő végrehaj-

tása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző kiinduló helyzetből, a test külön-

böző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorla-

tok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendsze-

re, a sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, 

düh, erőkifejtés, csel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuza-

mosan, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és 

balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a vízszere-

tet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – 

különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – 

az úszás óraszámával meg kell növelni.  

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési 

gyakorlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a légzés-

szabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez 

szoktató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjá-

tékok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, 

egyéb játékok különféle eszközökkel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, önbiza-

lom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással 

kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködéseink, 

szervezetünk megfi-

gyelhető ritmusai, tá-

jékozódási alapismere-

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás, gyors-

úszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz, fulladás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

15+18 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai kész-

letükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek függvé-

nyében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle eszkö-

zökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás 

játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, 

nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek fel-

ismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó baleset-

Magyar nyelv és iroda-

lom: dramatikus játé-

kok. 

 

Környezetismeret: ég-

hajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  



 

védelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás környezeti 

és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek megértése, a kör-

nyezetvédelem melletti elkötelezettség jelentőségének megértése, 

mások szándékainak tartós figyelembevétele, a csoporthoz tartozás 

megélése a közös mozgás által, aktív kezdeményező, a sport mint 

örömforrás megélése, az egyén erős oldalának felfedezése.  

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtá-

sa. 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakítá-

suk.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhaszná-

lat. 

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgás-

kapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.  

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 



 

emelt eszközökön.  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc köz-

ben. 

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmé-

nyek között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai fel-

adatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjá-

ték-előkészítő kisjátékokban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.  

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.  

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmeg-

oldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorla-

tokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok is-

merete, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Bátor vízbeugrás. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és prob-

lémáiról. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 



 

 

3. évfolyam 

180 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság terüle-

tein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá téte-

le, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat végre-

hajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos gya-

korlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, 

párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközö-

ket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, 

légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben. Tartásos és 

mozgásos elemek önálló végrehajtása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesz-

tés, aktív és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. 

Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok különféle eszközök-

kel. Testséma-, tér- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtu-

datot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és 

feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 



 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az interak-

tív relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek tuda-

tos alkalmazása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a gerinc-

védelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. Pul-

zusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások alap-

ismeretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása egy-

szerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, válto-

zó körülmények között is optimális precizitás kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal kom-

binálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Vizuális kultúra: kife-

jezés, alkotás, vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 



 

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző tértár-

gyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások összekap-

csolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a hajlí-

tásokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. Fordula-

tok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid mozgássorok alko-

tása és végrehajtása önállóan vagy párban a fordításokra és fordula-

tokra építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és cso-

portokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és testré-

szekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kom-

petenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelő-

en. „Vándormászás‖. 

Egyensúlygyakorlatok: csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, illet-

ve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok a 

közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. Egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal tükör-

képben és azonosan, társon át. 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komp-

lex akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegeté-

sek kézzel („támlázás‖) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. 

Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző támaszhelyze-

háztartás. 

 

Matematika: művele-

tek értelmezése; geo-

metria, mérés, testek. 



 

tekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú eszkö-

zök leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjá-

tékok. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó egyéni ver-

senyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgás-

irány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvo-

nala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társ-

sal, vagy társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, mozgás-

kapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóké-

pesség, erő, akadályverseny.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kö-

lyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 



 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakza-

tokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebes-

séggel és/vagy irányban társak között mindkét láb használatával. Bel-

ső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd használata feladatmegoldá-

soknál. „Dekázás‖ mindkét láb használatával. Rúgások a lábfej kü-

lönböző részeivel helyből, mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. 

Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra „dropból‖ is 

próbálkozva. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebes-

séggel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; labda-

dobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és csoportban; 

csoportos labdavezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló (zsi-

nór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll csök-

kentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és azono-

san. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikeres-

ségre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos 

versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal ösz-

szefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fel-

adatmegoldásokban  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. Egy-

szerű, 24 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás mel-

lett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak moz-

gásának többnyire sikeres követése. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges ké-

pességek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az idő-

beliség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, párban, 

csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle kéz-

állásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni kompe-

tenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúlagyakorlatok. 

Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakorlatok önál-

ló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; kötél- és/vagy 

rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek 

aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, dina-

mikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki képzelőerő, 

kreativitás által. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megérté-

se és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú motí-

vumfüzérek, gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok ének-

re, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra 

épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés megkülönbözte-

tése. A tanult dalok szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi ha-

gyományok, ünnepek elnevezései.  

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, moz-

gásos improvizáció, 

ritmikai ismeretek. 



 

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv moz-

gásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató (met-

rum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó‖, felkérés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fel-

adatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenn-

tartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontossá-

gú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós futások 

gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek 

és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai jellegű 

alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások pon-

tosságra törekvő, változatos gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, erőki-

fejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy 

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex 

futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk . 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó tá-

volságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások előké-

szítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökat-

létika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladat-

játékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos 

ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink.  

 

Matematika: geomet-

ria, mérés, testek. 

 

Vizuális kommuniká-

ció: közvetlen tapasz-

talás útján szerzett 

élmények feldolgozá-

sa, látványok megfi-

gyelése, leírása. 



 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kont-

rollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult mozgá-

sok vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök elne-

vezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, dobó-

ritmus, sarok-talp gördülés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és fel-

adathelyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával hozzájáru-

lás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének meg-

erősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszo-

nyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok köz-

ben; páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 

2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, lég-

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 

Magyar nyelv- és iro-

dalom: kommunikáci-

ós jelek felismerése és 



 

gömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek nehe-

zedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak alkal-

mazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási forma 

alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés védekezés-

ben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

létszámfölényes helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, 

szivacskézilabda, minikosárlabda (streetball) jelleggel; területfoglaló, 

menekülő-üldöző taktikai játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, 

vonaljátékok, (kooperatív) zsinórlabda, átfutós röplabda puha lab-

dákkal; sportjátékok rögtönzött mérkőzései kis létszámú csapatokkal, 

egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Törekvés a társas szabályok betartására.  

 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai vég-

rehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, ember-

előny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való igazo-

dás próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok során az önvédelem szerepének tuda-

tosítása a mindennapokban.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a 

társak tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a mozgásvég-

rehajtással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-

kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, birkózó jellegű küz-

delmek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, oldalra, 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 



 

le, át, gurulások tompítása. 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küz-

dőjátékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és cso-

portos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorla-

tok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendsze-

re, a sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi alapismeretek a minden-

napokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, grundbirkózás, judo, cselgáncs, esés, karate, boksz, önvédelem, 

menekülés, szabadítás, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, agresszivitás, 

tisztelet, önszabályozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi sza-

bályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az uszo-

dai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biz-

tosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az isko-

la úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem 

használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a többi 

tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és 

higiéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás 

rávezető gyakorlataiban. 

 

Hátúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, csí-

pőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra se-

gítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás há-

ton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó segítség-

gel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó össze-

Vizuális kultúra: tárgy-

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködéseink. 



 

kapcsolása; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás 

lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai 

gyakorlatai. 

 

Gyorsúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, 

ritmus) 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése: gyorsúszás technikai fel-

adatok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulás-

sal‖; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő idő-

tartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merü-

lő gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordináci-

ós céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, 

játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, 

vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok kü-

lönféle eszközökkel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, 

az uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom 

mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzé-

sek kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

 

Amennyiben az intézményben az 1-2. osztályban is megoldott az 

úszásoktatás, a tematikai egység céljait és követelményeit a helyi 

tantervben ennek figyelembe vételével kell meghatározni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, gyorsúszás, hátúszás, fejesugrás, késleltetés, levegővétel, merü-

lés, mentés, életvédelem, örvény, pánik, félelem, fáradtság. 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

12+18 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és kipró-

bálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. osz-

tályban választottak további gyakorlása a lehetőségek függvényé-

ben: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszkö-

zökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás 

játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, 

nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékeny-

ségek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csa-

patversenyek, házi bajnokságok  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo-

lyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is. 

Önálló pulzusmérés. 



 

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak isme-

rete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kiala-

kítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét‖ 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkal-

mazása.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabá-

lyozott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozi-

tív élményének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zené-

re is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakor-

latok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körül-

mények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai fel-

adatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játé-



 

kok során. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmeg-

oldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizáló-

dása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorla-

tokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Fejesugrással vízbe ugrás. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatá-

nak, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 

 

4. évfolyam 

180 óra/ év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság terüle-

tein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá téte-

le, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat végre-

hajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos gya-

korlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, 

párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközö-

ket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, 

légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben. Tartásos és 

mozgásos elemek önálló végrehajtása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesz-

tés, aktív és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. 

Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok különféle eszközök-

kel. Testséma-, tér- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtu-

datot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és 

feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az interak-

tív relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek tuda-

tos alkalmazása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a gerinc-

védelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. Pul-

zusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások alap-

ismeretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 



 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása egy-

szerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, válto-

zó körülmények között is optimális precizitás kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal kom-

binálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző tértár-

gyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások összekap-

csolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a hajlí-

tásokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Vizuális kultúra: kife-

jezés, alkotás, vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika: művele-

tek értelmezése; geo-

metria, mérés, testek. 



 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. Fordula-

tok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid mozgássorok alko-

tása és végrehajtása önállóan vagy párban a fordításokra és fordula-

tokra építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és cso-

portokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és testré-

szekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kom-

petenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelő-

en. „Vándormászás‖. 

Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, illet-

ve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok a 

közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. Egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal tükör-

képben és azonosan, társon át. 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komp-

lex akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegeté-

sek kézzel („támlázás‖) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. 

Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző támaszhelyze-

tekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú eszkö-

zök leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjá-

tékok. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó egyéni ver-

senyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgás-

irány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvo-

nala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társ-



 

sal, vagy társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, mozgás-

kapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóké-

pesség, erő, akadályverseny.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kö-

lyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakza-

tokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebes-

séggel és/vagy irányban társak között mindkét láb használatával. Bel-

ső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd használata feladatmegoldá-

soknál. „Dekázás‖ mindkét láb használatával. Rúgások a lábfej kü-

lönböző részeivel helyből, mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. 

Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra „dropból‖ is 

próbálkozva. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebes-

séggel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; labda-

dobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és csoportban; 

csoportos labdavezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló (zsi-

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 



 

nór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll csök-

kentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és azono-

san. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikeres-

ségre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos 

versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal ösz-

szefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fel-

adatmegoldásokban  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. Egy-

szerű, 24 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás mel-

lett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak moz-

gásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges ké-

pességek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az idő-

beliség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 



 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, párban, 

csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle kéz-

állásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni kompe-

tenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúlagyakorlatok. 

Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakorlatok önál-

ló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; kötél- és/vagy 

rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek 

aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, dina-

mikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki képzelőerő, 

kreativitás által. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megérté-

se és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú motí-

vumfüzérek, gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok ének-

re, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra 

épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés megkülönbözte-

tése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek elkerülésének módjai, a 

személyes teljesítőképesség határai átlépésével kapcsolatos kockáza-

tok létezésének elfogadása. A tanult dalok szövege, a tanult táncok-

hoz kapcsolódó népi hagyományok, ünnepek elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv moz-

gásanyagával összekapcsolhatók. 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, moz-

gásos improvizáció, 

ritmikai ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató (met-

rum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó‖, felkérés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fel-

adatmegoldásokban 

Órakeret 

20 óra 



 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenn-

tartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontossá-

gú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós futások 

gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek 

és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai jellegű 

alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások pon-

tosságra törekvő, változatos gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, erőki-

fejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy lépőtechnikával; 

magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex futó- és ugróisko-

lai gyakorlatvariációk . 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó tá-

volságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások előké-

szítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökat-

létika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladat-

játékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos ug-

róiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kontrol-

lált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult mozgá-

sok vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök elne-

vezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink.  

 

Matematika: geomet-

ria, mérés, testek. 

 

Vizuális kommuniká-

ció: közvetlen ta-

pasztalás útján szer-

zett élmények feldol-

gozása, látványok 

megfigyelése, leírá-

sa. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, for-

gás, dobóritmus, sarok-talp gördülés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és fel-

adathelyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával hozzájáru-

lás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének meg-

erősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszo-

nyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok köz-

ben; páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 

2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, lég-

gömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek nehe-

zedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak alkal-

mazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási forma 

alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés védekezés-

ben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes helyzetek-

ben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok labda-

rúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos szabálybevezetés-

sel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai játékok; palánkkosár-

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 

Magyar nyelv- és iro-

dalom: kommunikáci-

ós jelek felismerése és 

értelmezése. 
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labda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) zsinórlabda, átfutós 

röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött mérkőzései kis lét-

számú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai vég-

rehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, ember-

előny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való igazo-

dás próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok során az önvédelem szerepének tuda-

tosítása a mindennapokban.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a 

társak tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a mozgásvég-

rehajtással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-

kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, birkózó jellegű küz-

delmek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, oldalra, 

le, át, gurulások tompítása. 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küz-

dőjátékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és cso-

portos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorla-

tok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendsze-

re, a sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi alapismeretek a minden-

napokban. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, grundbirkózás, judo, cselgáncs, esés, karate, boksz, önvédelem, 

menekülés, szabadítás, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, agresszivitás, 
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tisztelet, önszabályozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi sza-

bályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az uszo-

dai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biz-

tosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az isko-

la úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem 

használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a többi 

tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és 

higiéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás 

rávezető gyakorlataiban. 

 

Hátúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, csí-

pőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra se-

gítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás há-

ton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó segítség-

gel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó össze-

kapcsolása; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás 

lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai 

gyakorlatai. 

 

Gyorsúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, 

ritmus) 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

Vizuális kultúra: tárgy-

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködéseink. 
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önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése: gyorsúszás technikai fel-

adatok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulás-

sal‖; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő idő-

tartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merü-

lő gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordináci-

ós céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, 

játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, 

vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok kü-

lönféle eszközökkel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, 

az uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom 

mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzé-

sek kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

 

Amennyiben az intézményben az 1-2. osztályban is megoldott az 

úszásoktatás, a tematikai egység céljait és követelményeit a helyi 

tantervben ennek figyelembe vételével kell meghatározni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, gyorsúszás, hátúszás, fejesugrás, késleltetés, levegővétel, merü-

lés, mentés, életvédelem, örvény, pánik, félelem, fáradtság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

18+18 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és kipró-

bálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása. 
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Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. osz-

tályban választottak további gyakorlása a lehetőségek függvényé-

ben: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszkö-

zökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás 

játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, 

nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékeny-

ségek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csa-

patversenyek, házi bajnokságok  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is. 

Önálló pulzusmérés. 

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak isme-

rete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kiala-

kítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének meg-

szilárdulása. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét‖ 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 
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Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkal-

mazása.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, vala-

mint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és maga-

biztos végrehajtása. 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabá-

lyozott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozi-

tív élményének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zené-

re is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakor-

latok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körül-

mények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai fel-

adatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játé-

kok során. 

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 
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A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmeg-

oldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizáló-

dása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorla-

tokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Fejesugrással vízbe ugrás. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatá-

nak, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 
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Felső tagozat tanterve 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A változat 

 

Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfi-

gyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és 

jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gya-

korlása, továbbfejlesztése. 

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

az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, 

problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

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

dolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. 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 

ezáltal is növekedhet benne a nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet. 

A családi élettel kapcsolatban a harmonikus együttélést, az egymás iránt felelősséggel 

tartozó magatartást tekintsék követendőnek. Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom 

kerettantervben a környezet- és médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció hatásme-

chanizmusainak megismerése, a manipulációval szembeni védekezés. A testi-lelki egészség, a 

jó önismeret az egész életre meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a területeken is fontos sze-

repe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak.  

Az anyanyelvi nevelés területén kiemelt feladat a diákok meglévő gyakorlati nyelvi tudására 

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

szernek az élményalapú megtapasztalása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra építve válik lehe-

tővé néhány alapvető rendszerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, megnevezé-

se. 

 Az 5–8. évfolyam irodalom kerettanterve azzal a kettős célkitűzéssel készült, hogy a 

klasszikus értékeket benntartsa az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai, kortárs mű-

vekre is ráirányítsa a figyelmet. A tematikai egységeknek megvan a maguk lineáris logi-

kája, de ez a linearitás nem jelent előírt sorrendet. A sorrendjük azonban mégiscsak ésszerű 

megfontolásokat takar. Ebben a lehetséges és átvehető, de nem előírt sorrendiségben a me-

sékkel indul a felső tagozatos irodalom: a mesékkel, amelyek visszautalnak az alsó tagozatra, 

s amelyek egyben középpontba állítják az irodalom örök kulcselemét, a fantáziát is, hiszen ez 

nemcsak a mesékben van jelen, hanem bizonyos értelemben minden műalkotásban, sőt min-

den emberi alkotásban is. A mesék egy része népmese, így szóba kerül a folklór is, és ennek 

kapcsán a népdalok. A tantervi folytatás azután egyre inkább közelít a reális világhoz, miköz-

ben a fantázia továbbra sem tűnik el az irodalommal való ismerkedésből. Egyre táguló körök-

ben vethetnek a diákok irodalmi pillantást életük mind szélesebb horizontjaira: előbb a család-

ra, később a szülőföldre, majd az iskola, a gyerektársadalom örök világára. A térben táguló 

körbepillantás azután időben is tágul: az irodalmon keresztül is visszatekinthet a tanuló törté-

nelmi hagyományainkra és múltunkra, nemcsak a történelemórán.  

 A múlt és a jelen, a tanuló kisvilága és a nagyvilág irodalmi témái mellett jelen van-

nak/lehetnek a tantervben, illetve az iskola irodalomtanítási gyakorlatában a kortárs világ, a 

jelenkori élet, a mindannyiunkat körülvevő társadalom emberi problémáit feltáró művek is. 
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Ezek révén a tanterv hangsúlyozott üzenetként fogalmazza meg, aminek mind nyilvánvalóbbá 

kell válnia a tanulók számára is: az irodalom nem statikus és a múltból itt maradt létező, ha-

nem élő és organikus valóság.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében 

játszik döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és állampol-

gári, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű kulcskompetenciák 

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

kitüntetett szerepet kap a magyarórákon. 

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

következő: először a magyar nyelv 5–6. évfolyamra vonatkozó tematikai egységeit közöljük, 

utána következnek az 5–6. évfolyam irodalomra vonatkozó tematikai egységei. A két évfo-

lyamra vonatkozó elvárt eredmények magyar nyelv és irodalomból egy közös táblázatban 

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

 

 

5–6. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szüksé-

ges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.  

Az 56. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rö-

vid idő alatt meg tudnak ismerni. A kerettanterv irodalomtanítási részének ez a szakasza úgy 

tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének 

mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és nemcsak a 

kommunikáció egyik változatának, hanem olyan tevékenységnek, amelyben egy-egy alkotón 

keresztül voltaképpen az emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz mást ez a cse-

lekvő alany, mint hogy önmaga számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és az azokra ad-

ható lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a Toldi, a mesék és a mondák, 

az első közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a kerettantervi rész a nagy 

emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát. Ennek előfel-

tétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából 

fakadó absztrakciós szintjét, és korlátozza önmagát és kérdésfelvetéseit ennek megfelelően. 

Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak a képességek-

nek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek megfele-

lően 56. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az 

56. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és 

nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást 

adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez. Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különb-

ségeit. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az 

olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, sze-

mélyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási képesség szempontjából jó, ha a 

tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megér-

tésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkere-

ső, értelmező és reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázatása; a címadás. Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban meg-

figyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely 

megnyilvánulásait, a téma és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdéskö-
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reinek némely aspektusát, továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat. Erkölcsi ítélőké-

pesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a kü-

lönböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

Az évfolyamok tematikai egységei elsősorban fejlesztési célok és követelmények; sor-

rendjük változtatható és koherens rendszerbe építhető (különösen a lírai alkotások egységei-

nek esetében), pl. tisztán műfaji vagy tematikus felépítésű tananyagba. Az irodalom történeti-

ségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, szövegértési készségszintje nem 

teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi szövegek elemzését. A két évfo-

lyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd folyamatos fejlesztésük.  

 

Magyar nyelv 

5. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törek-

vés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő köve-

tése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és al-

kalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangkép-

zés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. 

beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommuniká-

ciós célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a 

megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámolóban, történet-

meséléskor, személyek jellemzésekor. A társas viselkedés szabályozá-

sához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok keze-

lése képességének fejlesztése.  

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

nak fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, 

hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid össze-

foglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmaz-

kodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési 

szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő 

stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Dráma és tánc: kom-

munikációs kapcsolatte-

remtés, szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 
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Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozá-

sa szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben tör-

ténő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja különböző-

ségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok (férfiak 

és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontex-

tus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigye-

lése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következteté-

sek nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésé-

vel. 

 

Természetismeret: Az 

ember értelmi képessé-

gének, érzelmi intelli-

genciájának alapvoná-

sai; , az érzékszervek 

szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés jelentősé-

ge. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei esz-

köz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és meg-

értése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora szerint 

elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szövege-

ken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyama-

tos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó 

kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, 

grafikonok értelmeztetése. 

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

lelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésé-

nek képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

Matematika; 

Természetismeret: 

szövegértés, a felada-

tok szövegének értel-

mezése. 

 

Informatika: Adatke-
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Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárá-

sa, értelmezése. 

zelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelení-

tés; internetes források 

adatainak megkeresé-

se, csoportosítása.  

Vizuális kultúra: szö-

veg és kép összefüg-

gései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének ké-

pessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalma-

zása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szö-

vegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lénye-

ges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szöveg-

alkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javí-

tása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak 

fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegal-

kotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, al-

kalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az eszté-

tikus, 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, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfi-

gyelése.  

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Idegen nyelvek: 

udvariassági formu-

lák, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, történet-
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Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: 

mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 

túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlósá-

gai. 

mondás történelmi 

eseményekről, hősök-

ről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, vázlat-

készítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: interne-

tes kapcsolattartó mű-

fajok; rajzos-szöveges 

dokumentumok létre-

hozása, átalakítása, 

formázása. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

12 óra 

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

alkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár haszná-

lata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalma-

zásának fejlesztése az írott kommunikációban.  

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírás-

ra.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Idegen nyelvek; 

Vizuális kultúra; Ter-

mészetismeret; Infor-

matika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, 

tulajdonnevek, földraj-

zi nevek, digitális kife-

jezések helyesírása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szavak szerkezete és jelentése 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettsé-

gének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, 

annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezet-

tel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon 

keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, ismert 

idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözőségek fölfe-

deztetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfi-

gyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések cso-

portos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv szókin-

cse, néhány állandósult 

szókapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

kapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján tolda-

lékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott 

és beszélt szövegben.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részlete-

sebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hang-

rend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő meg-

ismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb 

vizsgálata. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek 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 szabályszerű-

ség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok 

kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és rész-

leges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés.  

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változat-

tól. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangál-

lománya, hangtani, 

szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző szer-

vei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, rész-

leges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés;  

öszzefoglalás, 

ismétlés, 

gyakorlás 

7 óra 

 

 

6. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törek-

vés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő köve-

tése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és al-

kalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangkép-

zés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. 

beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. 
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Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommuniká-

ciós célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a 

megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámolóban, történet-

meséléskor, személyek jellemzésekor. A társas viselkedés szabályozá-

sához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok keze-

lése képességének fejlesztése.  

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

nak fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, 

hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid össze-

foglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmaz-

kodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési 

szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő 

stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozá-

sa szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben tör-

ténő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja különböző-

ségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok (férfiak 

és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontex-

tus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigye-

lése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következteté-

sek nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésé-

vel. 

Dráma és tánc: kom-

munikációs kapcsolatte-

remtés, szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az 

ember értelmi képessé-

gének, érzelmi intelli-

genciájának alapvoná-

sai; , az érzékszervek 

szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés jelentősé-

ge. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei esz-

köz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és meg-

értése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora szerint 

elvárható értelmezése és értékelése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szövege-

ken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyama-

tos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó 

kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, 

grafikonok értelmeztetése. 

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

lelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésé-

nek képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú 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, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárá-

sa, értelmezése. 

Matematika; 

Természetismeret: 

szövegértés, a felada-

tok szövegének értel-

mezése. 

 

Informatika: Adatke-

zelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelení-

tés; internetes források 

adatainak megkeresé-

se, csoportosítása.  

Vizuális kultúra: szö-

veg és kép összefüg-

gései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének ké-

pessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalma-

zása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szö-

vegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lénye-

ges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szöveg-

alkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javí-

tása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak 

fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegal-

kotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, al-

kalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az eszté-

tikus, 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, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfi-

gyelése.  

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: 

mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 

túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlósá-

gai. 

Idegen nyelvek: 

udvariassági formu-

lák, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, történet-

mondás történelmi 

eseményekről, hősök-

ről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, vázlat-

készítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: interne-

tes kapcsolattartó mű-

fajok; rajzos-szöveges 

dokumentumok létre-

hozása, átalakítása, 

formázása. 
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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

10 óra 

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

alkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár haszná-

lata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalma-

zásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsoló-

dó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák meg-

ismertetése.  

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírás-

ra.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Idegen nyelvek; 

Vizuális kultúra; Ter-

mészetismeret; Infor-

matika: a tantárgyra 

jellemző fogalmak, 

tulajdonnevek, földraj-

zi nevek, digitális kife-

jezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szavak szerkezete és jelentése 
Órakeret 

3 óra 
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Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettsé-

gének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, 

annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezet-

tel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon 

keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, ismert 

idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözőségek fölfe-

deztetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

Az ige és főnév szemantikája.  

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfi-

gyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések cso-

portos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv szókin-

cse, néhány állandósult 

szókapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

kapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján tolda-

lékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott 

és beszélt szövegben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részlete-

sebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hang-

rend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani vi-

selkedésének megfigyeltetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő meg-

ismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb 

vizsgálata. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek 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 szabályszerű-

ség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok 

kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és rész-

leges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés.  

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változat-

tól. 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb cso-

portjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük meg-

figyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A szófaji csoportok 

jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek 

megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az 

irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerke-

zete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása 

a szövegalkotásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalko-

tási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangál-

lománya, hangtani, 

szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző szer-

vei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

leges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés; alapszófaj (ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév). 

összefoglalás, 

ismétlés, 

gyakorlás 

7 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfo-

galmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Ké-

pes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, 

összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  
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Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkal-

mazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszer-

zés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével 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 jellem-

zőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályo-

kat, 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 népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a 

mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenket-

tesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfi-

től és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János 

vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő 

üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok törté-

nelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szö-

vegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány 

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

lagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az 

elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő 

ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témá-

jú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben 

párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont 

fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, 

kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az 

egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatáro-

zást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, 

ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, mű-

részletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani er-

kölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéle-

teit. 

 

 

 

Irodalom 

 

5. évfolyam 

72 óra/év 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mesék Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji 

változatai. 

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és világ-

irodalmi, valamint kortárs példákkal). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető 

magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidé-

zése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb mesék 

megismerése, a műfaji változatok tudatosítása. A befogadói képességek 

fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, mesék verses és 

prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás fejlesztése a me-

sékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli kifejezésformák: 

történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök bemutatása; művek, 

részletek előadása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék. 

Nép- és műmesék. Hazai nemze-

tiségek és más népek meséi.  

Verses és prózai formájú mesék. 

Meseregény(ek), meseregény-

részletek. 

Példák különféle műfaji változa-

tokra (pl. tündér-varázsmese, 

valódi mese, hősmese, csalimese, 

láncmese, hazugságmese, tréfás 

mese). 

 

Állatmesék verses és prózai for-

mában (egy téma több variánsa, 

pl. Aiszóposz, Phaedrus, La Fon-

taine klasszikus történetei és új 

átdolgozások). 

A tanuló 

 ismert műfajú művek olvasá-

sával, értelmezésével 

illeszkedik az új nevelési-

oktatási szakasz irodal-

mi/képességfejlesztési folya-

matába (átismétel, felidéz);  

 megismer műveket a magyar 

népmesék, műmesék, hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi köréből; 

 tudatosítja a mese különféle 

műfaji változatainak, illetve 

egy-egy mű variánsainak lé-

tezését, a népmese és a mű-

mese fogalmát;  

 tudatosítja a valóság és mese 

(fikció) különbségét; egy-egy 

feldolgozás verses és prózai 

formáját;  

 alkalmazni tudja a műfajjal 

kapcsolatos legfontosabb fo-

galmakat;  

 képes cselekményismertetés-

re, hős-bemutatásra;  

 megtanul és előad mű-

vet/műrészletet. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismere-

tek: történetekben a 

valós és a fiktív ele-

mek 

megkülönböztetése. 

 

Dráma és tánc: kifeje-

ző beszéd, mesemon-

dás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mese-

alak, meseformula, meseszám; vers, ritmus, próza.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, 

leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.  

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, 

Nemzeti dal).  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában 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 poétikai, nyelvi sajátossá-

gainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége különböző 

közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé válik élménye, 

véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, azonosulásra 

erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek előadására.  

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

A János vitéz cselekménye, 

szerkezete.  

A mű mesei elemei (cselek-

mény, hősök) – népies elbeszélő 

költemény/verses mese.  

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, vá-

lasztásai (értelmezés, jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz megis-

merése: képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhu-

zam, felsorolás, megszólítás, 

felkiáltás, kérdés). 

 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. 

A tanuló 

 ismeri az epikai műnem jelle-

gét (tér, idő, cselekmény, sze-

replő, elbeszélő); 

 elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a 

János vitéz részletes feldolgo-

zása során; 

 jellemzi a mű szereplőit; 

 megismeri a kapcsolódó elmé-

leti fogalmakat (pl. verses epi-

ka; elbeszélő költemény); 

 megkezdi az ismerkedést a 

poétikai eszközökkel – a szó-

képek, alakzatok felismerése, 

megnevezése ettől kezdve fo-

lyamatos feladat; 

 felismeri a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására (külön-

féle közlésformák; nézőpont-

váltás stb.); 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására; 

 alkalmas memoriterek előadá-

sára (szövegrészletek a mű-

ből). 

Erkölcstan: társas kap-

csolatok, segítő kap-

csolatok, felnőtté válás, 

beavatás. 

 

Ének-zene: ritmusérzék 

fejlesztése, ritmizálás. 

 

Vizuális kultúra; moz-

góképkultúra és média-

ismeret: illusztrációk, a 

János vitéz rajzfilmen, 

hangoskönyvben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellen-

tét, párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfaj-

ta, páros rím.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Táj, szülőföld 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az iroda-

lomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika nem 

műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok megidézésével 

szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más 

műve, pl. Szülőföldemen, Úti le-

velek). 

 

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, város-

okról (pl. Ady, Kosztolányi, Sza-

bó Lőrinc és mások művei), illet-

ve vallomások a szülőföldről.  

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.  

A tanuló 

 tudatosítja, hogy vannak gya-

kori témák, motívumok az 

irodalomban; 

 megismeri, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz 

kötődik;  

 érzékeli a szövegek műfaji 

különbségét (mese – doku-

mentum; lírai mű – elbeszé-

lés);  

 megfigyeli a jellegzetes ma-

gyar tájak, városok megjelení-

tésének formáit;  

 megismeri egy-egy jelentős 

alkotónak a szülőföldjéhez, a 

magyar tájhoz való viszonyu-

lását (ez is fejleszti, alakítja a 

kötődés igényét;  

 azonosítja a művekben meg-

jelenített témát, motívumot, 

gondolatot, érzelmet, hangu-

latot;  

 Petőfi Sándor: Az Alföld 

(elemzés és memoriter is). 

Természetismeret: az 

olvasott művek 

topológiája. 

 

Hon és népismeret: 

hazai táj; az én város-

om, falum. 

Informatika: tájékozó-

dás, információgyűjtés 

tájakról, városokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei - beve-

zetés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális 

sajátosságáról. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek megbecsü-

lése. Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá jelen, 

kortárs kulturális tény megismerése a lakóhely (tájegy-

ség/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában. Önálló és/vagy 

csoportos gyűjtőmunka támogatása (internethasználattal is), felkészítés 

prezentáció bemutatására/értelmezésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A régió, lakóhely kultúrája, em-

lékhelyei/az iskola névadója.  

 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 megismer valamely kulturá-

lis, irodalmi, népi hagyo-

mányt lakóhelye (tájegy-

ség/település/kerület) vagy 

iskolája vonatkozásában (pl. 

felkeresnek egy irodalmi em-

lékhelyet, emléktáblát, szob-

rot); 

  ismerkedik jelenének ha-

gyományaival (pl. nemzetisé-

gi irodalom, folklór, múzeum, 

színház), az ide kötő-

dő/kapcsolódó szerző leg-

alább egy irodalmi művével;  

 gyűjtőmunkája eredménye-

képpen (internet-használattal 

is) az anyagból valamely pre-

zentációt készít. 

Hon és népismeret: 

hazai táj, helytörténet, 

helyi hagyományok; az 

én városom, falum; 

hazai nemzetiségek 

kultúrája és hagyomá-

nyai. 

 

Vizuális kultúra: folk-

lór, képzőművészet, 

tárgykultúra, építészet 

a településen, a régió-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi 

kapcsolatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai 

alkotások, mesék, elbeszélések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az iro-

dalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideért-

ve a témák változatait is. Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai, 

mitológiai történetekkel.  

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben. 

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző bemutatá-

sára, szöveghű tolmácsolására.  
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Családi, baráti kapcsolatok sokfé-

lesége az irodalmi művekben. 

 

A mitológiai és bibliai történetek-

től (pl. Daidalosz és Ikarosz, Gil-

games és Enkidu; Jákob és 

Ézsau) a kortárs irodalomig, ma-

gyar és világirodalmi szemelvé-

nyekkel. 

 

Kisepikai (pl. Kosztolányi, Ka-

rinthy művei) és nagyepikai (tel-

jes művek és részletek, pl. Mark 

Twain, Jules Verne, J. K. 

Rowling, E. Kästner), valamint 

lírai alkotásokban. 

 

Arany János: Családi kör – vers-

értelmezés. 

 

A választott művekhez kapcsoló-

dó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 az irodalmi művek segítségé-

vel is megfigyeli az emberi 

kapcsolatok sokféleségét, a 

téma irodalmi megjelenésé-

nek változatosságát korszak-

tól, műfajtól és formától füg-

getlenül; 

 felfedez archetipikus helyze-

teket bibliai, mitológiai törté-

netekkel; 

 felismer emberi alaphelyzete-

ket és irodalmi témákat, for-

mákat;  

 részt vesz ajánlott olvasmá-

nyok közös feldolgozásában 

(pl. tér- és időviszonyok, cse-

lekmény, szereplők, elbeszé-

lői nézőpont, szerkezet); 

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés fel-

keltésének céljából is (a mű 

hatása); 

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Arany János Családi 

kör című művének elemző 

bemutatására (memoriter is); 

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek szereplői-

nek tetteiről, érzelmeiről, 

gondolatairól, a megjelenített 

emberi helyzetekről, folyama-

tos fejlesztési célként. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ó- és újszö-

vetségi történetek; óko-

ri görög istenek, hősök. 

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: mitológiai és 

biblikus témák a zené-

ben, a képzőművészet-

ben. 

 

Erkölcstan: család, 

barátság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás 
Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.  

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

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésé-

re. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése fel-

adatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés néző-

pontváltással, kreatív írás.  

Dramatikus játék előadása.  

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - 

sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselek-

ményidő/külső, történelmi idő), 

cselekmény, szerkezet, szerep-

lők/jellemek, kapcsolatok, konf-

liktusok. Elbeszélői nézőpont. 

 

A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, gyere-

kek-felnőttek, hűség-árulás). 

A tanuló  

 megismerkedik a házi olvas-

mányok megközelítési szem-

pontjaival, lehetőségeivel;  

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, jegy-

zetelés, vázlatkészítés stb.); 

 képes szövegalkotási felada-

tok megoldására (szó-

ban/írásban), pl. jellemzés, 

levél, elbeszélés, jellemzés 

nézőpontváltással, kreatív 

írás; 

 képes szövegrészlet megtanu-

lására, esetleg jelenet, dialó-

gus előadására, dramatikus já-

tékra.  

Erkölcstan: jó és rossz, 

bűn és erény, a lelki-

ismeret. 

 

Dráma és tánc: elbe-

szélő szöveg egy-egy 

jelenetének dramatizált 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

elbeszélői nézőpont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak belátása, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülésnek és mások 

tiszteletének kifejezője. A szövegalkotás készségszintjének folyamatos 

fejlesztése, önkorrekció, hibajavítás. Az olvasott irodalmi művekhez 

(is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés közlésformáinak 

gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 
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Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok készíté-

se, különféle műfajokban (elbe-

szélés, leírás, jellemzés, levél, 

érvelő szöveg, kreatív írások).  

A tanuló képes 

 szövegalkotási készségszint-

jének folyamatos fejlesztésé-

re, hibáinak javítására; 

 az elbeszélés, leírás, jellem-

zés közlésformáinak gyakor-

lására; 

 rövid érvelő szövegek készí-

tésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Természet-

ismeret;  Vizuális kul-

túra; 

Matematika:narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek alko-

tása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.  

összefoglalás, 

rendserezés, 

gyakorlás 

7 óra 

 

 

6. évfolyam 

72 óra/év 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ballada Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet megkülönböz-

tetése. 

Hangsúlyos verselés; rím. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és  előadásmódjának 

megismerése; magatartásformák, erkölcsi értékek elemzése. 

Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok megvita-

tása. 

Arany János: A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a felvetett 

szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők, 

magatartásformák). 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy népballada értelmezése és 

előadása (pl. Kőmíves Kelemen 

vagy Kádár Kata). 

A műfaji sajátosságok megfigye-

lése, elemzése (szaggatottság, 

kihagyás, elhallgatás stb.). 

 

A tanuló 

 megismeri a ballada műfaji 

jellemzőit, sajátos szerkesz-

tés- és előadásmódját;  

 tudja, hogy a népköltészeti 

alkotások többféle változat-

ban létezhetnek;  

Erkölcstan: bűn, 

erény, lelkiismeret. 

 

Ének-zene: népdal, 

népballada.  
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Arany János: A walesi bárdok – 

egy műballada értelmezése és 

előadása. 

Egyszólamú, egyenes vonalú (li-

neáris) szerkezet. 

Műfaji sajátosságok (pl. kihagyá-

sosság) és művészi megoldások 

(pl. ismétlés, fokozás, szórend-

csere/inverzió, versforma, zenei-

ség). 

Magatartásformák; bűn és bűn-

hődés, lélektaniság. 

 elő tud adni egy népballadát 

(memoriter);  

 értelmezi Arany János A 

walesi bárdok című balladáját 

(memoriter); 

 műismereti minimuma: egy 

népballada és egy Arany-

ballada. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spon-

deus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Monda, rege 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Mondák, legendák. Mitológiai történetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való eliga-

zodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos fel-

idézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek meg-

ismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a kreativitás, 

az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás fejlesztése: a történeti 

forrás és a mondafeldolgozás különbségének beláttatása. Arany János 

Rege a csodaszarvasról című művének elemző bemutatása.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (pl. A 

fehér ló mondája; vármondák, 

Lehel, Zotmund mondája). 

 

Arany János: Rege a csodaszar-

vasról – műértelmezés. 

A csodaszarvas-monda feldolgo-

zása(i) és a történeti források. 

A tanuló 

 a már korábbról ismert művek 

olvasásával felidézi a műfaji 

sajátosságokat; 

 felidéz népköltészeti műfajo-

kat; 

 megismer, rendszerez monda-

típusokat; 

 kreatív írásokat készít (pl. 

helyi monda, keletkezéstörté-

net);  

 képes Arany János Rege a 

csodaszarvasról című művé-

nek elemző bemutatására 

(részletek, memoriter is), a 

mondai anyag és a művészi 

feldolgozás összevetésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: forrástípusok, 

forráselemzés; történe-

tek és magyarázatok a 

magyarság 

vándorlásáról és a hon-

foglalásról. 

 

Ének-zene: népdalok 

felidézése. 

 

Vizuális kultúra: 

honfoglaláskori művé-

szet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Arany János: Toldi 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek 

(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a 

szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és időviszo-

nyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások értelmezése; 

lélekábrázolás). A szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék, az ítélőké-

pesség fejlesztése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Toldi cselekménye, szerkezete.  

Toldi Miklós helyzete, tettei, ma-

gatartása (értelmezés, jellemzés); 

kapcsolatai, konfliktusai (elem-

zés).  

Arany lélekábrázolása (családi 

kapcsolatok; bűn és megtisztu-

lás).  

 

A megjelenítés eszközei (az egy-

ségenkénti feldolgozás során a 

poétikai eszközök elemzése: ké-

pek, pl. hasonlat, megszemélyesí-

tés, metafora; alakzatok, pl. ellen-

tét, párhuzam, túlzás, felsorolás, 

részletezés, szótőismétlés). 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok.  

A tanuló  

 felismeri az elbeszélő költe-

mény műfaját;  

 elemzi a tér- és időviszonyo-

kat; ismeri a cselekményt; jel-

lemzi a szereplőket és minősí-

ti kapcsolataikat a Toldi rész-

letes feldolgozása során;  

 alkalmazza a kapcsolódó el-

méleti fogalmakat (pl. verses 

epika; elbeszélő költemény);  

 felismeri a poétikai eszközö-

ket (szóképek, alakzatok), a 

versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására (kü-

lönféle közlésformák; néző-

pontváltás stb.); 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására;  

 tud memoritereket előadni 

(szövegrészletek a műből). 

Erkölcstan: bűn és 

erény, lelkiismeret, 

megtisztulás. 

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, 

felező 12-es, sormetszet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Érzelmek, hangulatok, gondolatok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség. 

Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sán-

dor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy alkotásáról 

(memoriterek is). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi 

életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú 
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céljai szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák 

azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére 

(az ábrázolás irányultsága alapján). 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák, motívumok lírai alkotá-

sokban (pl. természet, évszakok, 

napszakok, szerelem). 

A lírai műnem sokszínűsége: 

változatos szerkezeti megoldá-

sok, képiség, zeneiség, hangne-

mek – eltérő alkotói magatartá-

sok.  

 

Szemelvények a magyar iroda-

lom különféle műfajú alkotásai-

ból, pl. Csokonai Vitéz Mihály, 

József Attila, Petőfi Sándor, Rad-

nóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weö-

res Sándor műveiből – értelmezé-

sek, poétikai és verstani gyakor-

latok.  

 

A választott művekhez kapcsoló-

dó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az epikai és 

lírai műnemet (az ábrázolás 

irányultsága alapján);  

 felismeri a lírai műnemnek a 

líra alanyára vonatkoztatott-

ságát (bármely líratípusban, 

pl. gondolat- vagy hangulatlí-

ra); 

 bővíti ismereteit a kifejezés-

módokról; 

 felismer jellemző témákat, 

motívumokat (pl. természet, 

évszakok, napszakok);  

 felismeri a művészi stílusesz-

közöket és elemzi azok hatá-

sát. 

Ének-zene: megzenésí-

tett versek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Próbatételek, kalandok, hősök Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A „próbatétel, kaland, hősiesség‖ tematika alapján is emberi alaphely-

zetek, irodalmi témák, formák felismerése, a tematika sok szempontú 

megközelítése (pl. jellemformálás, archetipikus helyzetek). Felkészítés 

a téma megjelenésének változatosságára; különböző korszakban írott, 

eltérő műfajú művek befogadására. A befogadói tapasztalatok, a szó-

kincs, a poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hősies magatartás néhány pél-

dája, változata; a próbatételek, 

kalandok szerepe. 

 

A görög mitológiától és a Bibliá-

tól (pl. Héraklész, Odüsszeusz; 

Dávid és Góliát, Sámson) a klasz-

szikus és a kortárs ifjúsági iroda-

A tanuló 

 megismer az irodalmi művek 

segítségével néhány példát a 

hősies magatartásra;  

 megfigyeli, hogy a próbatéte-

lek, kalandok miként formál-

ják a személyiséget, jellemet;  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: hősök, történe-

tek, legendák elemzé-

se.  

 

Vizuális kultúra: hő-

sök, próbatételek, ka-
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lomig (kis- és nagyepikai művek, 

műrészletek; verses és prózai 

formák).  

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – 

műértelmezés. 

Szerkezet (a négy levonás kap-

csolódása; ismétlés és fokozás); a 

konfliktusok jellege; népiesség és 

időmértékes forma. 

 a „próbatétel, kaland, hősies-

ség‖ tematika alapján is fel-

ismer emberi alaphelyzeteket 

és irodalmi témákat, formá-

kat; felismeri az emberi kap-

csolatok sokféleségét és a té-

ma megjelenésének változa-

tosságát korszaktól, műfajtól 

és formától függetlenül;   

 felfedez archetipikus helyze-

teket bibliai, mitológiai törté-

netekkel;  

 részt vesz ajánlott olvasmá-

nyok közös feldolgozásában 

(tér- és időviszonyok, cse-

lekmény, szereplők, elbeszé-

lői nézőpont, szerkezet stb. 

elemzésében);   

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés fel-

keltésének céljából is (a mű 

hatása);   

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Fazekas Mihály Lúdas 

Matyi című művének elemző 

bemutatására, esetleg egyik 

levonásának dialogikus meg-

jelenítésére;  

 képes vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek szereplői-

nek tetteiről, érzelmeiről, 

gondolatairól, a megjelenített 

emberi helyzetekről, folyama-

tos fejlesztési célként. 

landok képzőművészeti 

megjelenítése. 

 

Erkölcstan: a próbaté-

tel, kaland, hősiesség 

lehetséges összefüggé-

sei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, 

daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.  

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

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet, 

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

házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek 

felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, 

értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok 

azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási 

gyakorlatokkal. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 

sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselek-

ményidő/külső, történelmi idő), 

cselekmény, szerkezet; a szerep-

lők csoportjai, kapcsolataik; 

konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont, jellemábrá-

zolás, ábrázolásmód. 

Bornemissza Gergely életútja. 

 

A mű fontos témái (történelem, 

hősiesség, barátság, szerelem, 

árulás stb.) és motívumai (pl. 

hold, csillag, gyűrű). 

A tanuló 

 alkalmazza a házi olvasmá-

nyok korábban megismert 

megközelítési lehetőségeit;   

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú értelmezésére 

(feladatok; adatkeresés, jegy-

zetelés, vázlatkészítés stb.); 

 képes szövegalkotási felada-

tok megoldására (szóban/ 

írásban), pl. leírás, jellemzés, 

elbeszélés nézőpontváltással, 

levél, kreatív írás;  

 képes szövegrészlet megtanu-

lására, esetleg jelenet, dialó-

gus előadására, dramatikus já-

tékra.   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: adott történetek-

ben a valós és fiktív 

elemek megkülönböz-

tetése. 

 

Informatika: egynyelvű 

szótárak (pl. jelképszó-

tár, szimbólumszótár) 

használata. 

 

Természetismeret: a 

regényhez kapcsolódó 

topológia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képességek fejlesztése; az önismeret, a nyelvi kultúra 

növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gya-

korlása, rövid érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális mű-

fajainak alkalmazása.  
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok készíté-

se, különféle műfajokban (elbe-

szélés, leírás, jellemzés, levél). 

Érvelő szövegek. 

Kreatív írások.  

A tanuló képes  

 az elbeszélés, leírás, jellem-

zés közlésformáinak folyama-

tos gyakorlására; 

 rövid érvelő szövegek készí-

tésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.); 

 saját hibáinak felismerésére, 

javítására, igényli ezek ki-

küszöbölését gyakorlással, 

feladatmegoldással, és törek-

szik készségszintjének folya-

matos fejlesztésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Természetisme-

ret; Matematika; Vizu-

ális kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek alko-

tása. 

 

Informatika: a digitális 

írásbeliség kapcsolat-

tartó műfajainak isme-

rete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, érvelés. 

ismétlés, rend-

szerezés, össze-

foglalás 

7 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően meg-

fogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, 

összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkal-

mazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszer-

zés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével 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 jellem-

zőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályo-

kat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szó-

kincsében is alkalmazni. 
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A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a 

mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózá-

tól. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező ti-

zenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet 

Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni 

János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdok-

ban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csilla-

gok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és 

prózai szövegekben 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. Részt tud venni számára 

ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető 

történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyoda-

lom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit 

jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül ki-

választani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb 

meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megsze-

mélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes 

művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 

erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 

ítéleteit. 
 

7–8. évfolyam magyar nyelv és irodalom 

 

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

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítá-

sa), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelen-

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

együttműködés az interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a 

nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.  

Mire eljutottak a tanulók a 78. évfolyamig, addigra már megismerkedtek a János vi-

tézzel és a Toldival, a mesékkel és a mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb 

regényekkel. Az olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több kell, hogy 

legyen számukra merő technikai gyakorlatnál vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. 

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. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: a pragmatikus tudáselemeken túl 

az embernek szüksége van egy transzpragmatikus, ünnepnapi tudásra is, amiben elsősorban a 

művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében 

is képesek legyenek szembesülni, ehhez több előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele 

ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdü-

lőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki kérdéseket érintő kommunikációhoz és a 

tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető kamaszt jól ismerve fogalmazza meg célki-

tűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak a ké-
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pességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek 

megfelelően 78. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempont-

jából a 78. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, hanem kiej-

tésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is 

megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is 

képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez al-

kalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. Tanulási 

képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az 

önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak értelme-

zésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típu-

sainak azonosítására. Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő 

szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, 

továbbá megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés 

módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal. Erkölcsi ítélőképesség szem-

pontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem 

érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni be-

ágyazottságát.. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

Irodalom 

7. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Klasszikus és kortárs lírai alkotások 8 óra 

Lírai műfajok 

Fogalomhasználat 

2 óra 

1 óra 

Összehasonlítási gyakorlatok: klasszikus lírai műfajok és modern 

kifejezésformák 
4 óra 

A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés  6 óra 

Kortárs novellák 4 óra 

A regény változatai 8 óra 

Cselekményalakítás és jellemábrázolás a kortárs ifjúsági regények-

ben 
4 óra 

Művek a reformkor irodalmából 

Fogalomhasználat 

12 óra 

2 óra 

Az irodalom nagy témáiból (bontva a 7. és 8. évfolyam között) 7 óra 

Egy drámai mű feldolgozása (bontva a 7. és 8. évfolyam között) 4 óra 
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A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 
3 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 
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A 7. évfolyam ismeretanyagának részletes ismertetése 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Klasszikus és kortárs lírai alkotások 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Műnemek: líra, dráma, epika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi kérdé-

sek megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére. 

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

kincs mellett az érzelmek kifejezésének képessége, valamint a mások 

helyzetébe történő beleélés, az empátia.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle témájú lírai alkotá-

sok a klasszikus és kortárs 

lírából, a magyar és a világ-

irodalomból, ezen belül konk-

rétan Arany János: Szondi két 

apródja és még egy műve. 

(Választható például József 

Attila, Radnóti Miklós, Weö-

res Sándor, Tóth Krisztina, 

Borbély Szilárd, Szőcs Géza, 

Határ Győző, Szilágyi Do-

mokos). 

A lírai formanyelv (szerkezeti 

változatok, szókincs, a 

képiség eszközei) elemeinek 

megismerése, a művek elem-

zése során a fogalmak hasz-

nálata. 

 

Írásbeli és szóbeli közlések-

ben utalás arra, hogy a lírai 

művekbe is vegyülhet időn-

ként epikus jelleg, szerepjá-

ték, helyzetdal esetén vegyül-

het bele imitált jelleg, drámai 

monológ esetén pedig dráma-

iság. 

 

Egy József Attila-mű és egy 

Radnóti-mű szöveghű felidé-

zése. 

Informatika: elektronikus 

felületeken szerzők, alkotások 

keresése.  

 

Dráma és tánc: kifejező szö-

vegmondás, szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lírai kifejezésmód, történelmi motívum, keretes szerkezet, konfliktus. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lírai műfajok 

Órakeret  

3 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lírai műfajok egyszerű meghatározása, a meghatározás elemeinek 

szövegpéldákkal történő illusztrálása, a könnyebben besorolható olva-

sott művek műfaji azonosítása.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző korok lírai alkotá-

sainak felidézése. Műfajok 

megnevezése: dal, elégia, 

óda, himnusz, epigramma, 

helyzetdal, költői levél, ars 

poetica.  Jellemzőik összefog-

lalása.  

Rendszerszemlélet alkalma-

zása: a dal egyszerű, egyne-

mű érzéseket kifejező, éne-

kelhető vers, az elégia érték-

hiányos állapotot és szomorú 

belenyugvást tükröző költe-

mény, az óda emelkedett 

hangvételű, ünnepélyes, gon-

dolati elemet is tartalmazó 

vers;  

továbbá, hogy a himnusz ezen 

belül istenséget szólít meg 

általában kérés, indoklás for-

májában, az epigramma rö-

vid, csattanós költemény, a 

helyzetdal a szerepjáték egy 

neme, a költői levél létező és 

megnevezett személyhez szól, 

az ars poetica költői hitvallás. 

Ének-zene: zenehallgatás, 

zenei műfajok, tipikus zenei 

elemek; megzenésített versek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poeti-

ca. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Összehasonlítási gyakorlatok: klasszikus lírai műfajok 

és modern kifejezésformák 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Lírai műfajok.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A klasszikus és a mai líra kifejezésformáinak megismerése, az eltérések 

felismertetése, az érzelmek hiteles kifejezésének, a megszólalásmód 

képességének fejlesztése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábban megismert klasszi-

kus lírai művek összevetése 

kortárs alkotásokkal (pl. Tan-

dori Dezső: A versreszelő, 

Szakács Eszter: „Boldog, 

szomorú dal‖, Ágai Ágnes: A 

titkokat…, Kukorelly Endre: 

A szerelem romjai, Csukás 

István: A sínen ül egy fehér 

nyúl, Petri György: Nagyma-

ma). 

A szókincs, stílus, mondat-

szerkezet eltéréseinek észre-

vétele. 

A tematika jellegzetes eltéré-

seinek elemzése. 

A hangulat, hangnem, világ-

kép eltéréseinek megfigyelé-

se. 

Ének-zene: kortárs zene; rit-

musérzék, dallami készségek, 

többszólamú és harmonikus 

hallás, formaérzék. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modalitás, hangnem. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Nézőpont, cselekmény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmény megosztásának fejlesztése.  

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együtt-

érzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások 

értelmezésének fejlesztése. 

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

megkülönböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, 

annak átlátása, hogy miért játszhat gyakran szerepet az anekdota a 

novellairodalomban. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anekdotikus történetek, kis-

epikai alkotások a magyar és 

a világirodalom különböző 

korszakaiból, különös tekin-

tettel Mikszáth Kálmán no-

velláira, elbeszéléseire. 

Mind pontosabb ismeretek 

szerzése arról, hogyan illesz-

kedik az epika és a kispróza 

tágabb körébe az elbeszélés 

és a novella. Olvasmányok 

összevetésével a novella és az 

Vizuális kultúra:  vizuális 

„történetmondás‖ (pl. 

festészet, film). 

Dráma és tánc: 

történetmondás, cselekmény 

előadása, narratív formák 
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Néhány novella és elbeszélés 

feldolgozása, értelmezése. 

elbeszélés jegyeinek felisme-

rése, a két műfaj megkülön-

böztetése. 

Az anekdotikus mesélés fo-

galmának ismerete, megérté-

se, annak átlátása, miért 

játszhat gyakran szerepet az 

anekdota a novellairodalom-

ban. 

Az osztállyal kooperálva a 

jellemek elemzése, és ennek 

kapcsán az önismeret fejlesz-

tése. 

dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anekdota, mesélő, elbeszélő, novella, elbeszélés. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kortárs novellák 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kisepikai műfajok.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A klasszikus és a mai kisepika kifejezésformái eltéréseinek megfigyel-

tetése. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábban megismert klasszi-

kus kisepikai művek összeve-

tése kortárs alkotásokkal, pl. 

Háy János: A kéz, Békés Pál: 

Ottília, Az ólomkatona, Lázár 

Ervin: A csomag, A tolvaj. 

A szókincs, stílus, mondat-

szerkezet eltéréseinek megfi-

gyelése, megnevezése. 

A tematika jellegzetes eltéré-

seinek elemzése. 

A hangulat, hangnem, világ-

kép eltéréseinek megfigyelé-

se. 

Vizuális kultúra: példák vál-

tozó kifejezésmódokra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töredékesség, torzó. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A regény változatai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Konfliktus, kiindulási pont, bonyodalom, tetőpont, megoldás, szereplő, 

mellékszereplő, főhős. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi kérdé-

sek megvitatására, az ítélőképesség fejlesztésére.  

Az olvasott regények műfaji, szerkezeti, elbeszélésmódbeli, tematikus 

jegyeinek elkülönítése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar történelmi esemé-

nyek és korszakok megidézé-

se az irodalomban, Jókai Mór, 

Mikszáth Kálmán és mások 

műveiben. Jókai Mór: A kő-

szívű ember fiai, Mikszáth 

Kálmán: Szent Péter esernyő-

je. 

A kőszívű ember fiaiban sze-

replő apa- és anyafigura, test-

vérek kapcsolata, konfliktusa. 

Az olvasott művek műfaji 

jegyeinek, felépítésének, el-

beszélésmódjának megfigye-

lése, a szereplők azonosítása, 

jellemzése, kapcsolatrendsze-

rük elemzése; a konfliktusok 

mibenlétének feltárása. 

Beszélgetések, szerepjátékok 

a történetek határhelyzeteiről 

és döntési kényszereikről.  

 

Szóbeli, írásos beszámolók, 

elemzések az olvasott művek-

ről, a cselekményt alkotó 

elemekről, helyszínekről és 

időkezelésről, a szereplők 

viszonyairól, érzelmeikről, 

konfliktusaikról.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

1848–49 története.  

 

Vizuális kultúra: történeti 

festészet a 19. században. A 

regények filmes adaptációi.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Regény, regénytér, regényidő, regényszerkezet. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Cselekményalakítás és jellemábrázolás a kortárs ifjú-

sági regényekben 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Jókai- és Mikszáth-regények.  

A tematikai egység A cselekményalakítás eszközeinek megismerése, különböző jellemtí-
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

pusok értékelése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyfelől a Jókai- vagy a Mik-

száth-mű, másfelől kortárs 

ifjúsági regények cselek-

ményalakításának és jellem-

ábrázolásának összevetése 

(pl. ezen műveken keresztül: 

Scott O’Dell: Kék delfinek 

szigete, Virginia C. Andrews: 

Vadvirágok, Nick Hornby: 

Fociláz, Jon Krakauer: Út a 

vadonba, Anthony Horowitz: 

A kettes számú közellenség). 

A mikrocselekvések jellegé-

nek megfigyelése. 

A mikrotörténésekből kiala-

kuló ívek, szerkezeti egysé-

gek felépülésének elemzése. 

A jellemek egyszerű illetve 

összetett mivoltának, az ér-

zelmek, érzések ábrázolásá-

nak értékelése. 

Vizuális kultúra: a filmes el-

beszélés, filmes adaptáció, 

filmműfajok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adaptáció, bestseller. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a reformkor irodalmából 

Órakeret  

14 óra 

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

Szép Ilonka. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti jelképpé vált alapművek megismerése (Kölcsey: Himnusz; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal stb.). Annak fölfedezése, ho-

gyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a reformkorban. 

Rendszerezett ismeretek megszerzése a reformkori irodalmi élet főbb 

szereplőiről, fórumairól, a korszak kiemelkedő jelentőségének megérte-

tése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 K
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ó



 

454 

 

d

á

s

i

 

p

o

n

t

o

k 

Olvasmányok a reformkor 

irodalmából, különös tekintet-

tel Kölcsey Ferenc: Himnusz, 

Parainesis (egy részlet), Pető-

fi Sándor: Nemzeti dal, Szept-

ember végén, és Vörösmarty 

Mihály: Szózat című művére. 

Legalább 3 további alkotás, 

például István öcsémhez, 

Reszket a bokor, mert… Egy 

gondolat bánt engemet. 

A Himnusz és a Szózat utalá-

sainak értelmezése közös és 

önálló munkában egyaránt, 

rámutatás kompozíciós ele-

meikre, szövegük rögzítése 

memoriterként.  

Ismertetés a tanult Petőfi-

művek tematikai és műfaji 

különbségeiről, életrajzi és 

történelmi beágyazottságuk-

ról. 

Kölcsey Husztjának, Himnu-

szának, Vörösmarty Szózatá-

nak szöveghű felidézése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tájé-

kozódás időben és térben; a 

reformkor; történelmi idő, 

történelmi nézőpont. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, variáció, kontraszt, ellentétes párhuzam. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom nagy témáiból (bontva) 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás Olvasott elbeszélő művek, lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korokhoz kötődő, ismétlődő témák, kérdésfelvetések felismerése; 

eligazodás az irodalom kronológiájában és topográfiájában. Hasonló 

témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása, néhány alapvető iro-

dalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Az elbeszélő és az 

elbeszélésmód változatainak tudatos elkülönítése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

455 

 

Regények, regényrészletek, 

elbeszélések, lírai alkotások a 

magyar és a világirodalom 

visszatérő nagy témáit feldol-

gozó irodalmi alkotások kö-

réből (ifjúkor és felnőtt kor, 

társas kapcsolatok, utazás, 

identitás stb.), különös tekin-

tettel Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben című regényére. 

A mindentudó és a tárgyila-

gos elbeszélői szerep elkülö-

nítése a különböző művek-

ben.  

A főbb karakterek elemzése 

során a saját önismeret fej-

lesztése.  

Annak értése, hogy az elbe-

szélésmód a szöveg bizonyos 

részeiben közvetlen, másutt 

(párbeszédben, levélrészlet-

ben, belső monológban stb.) 

közvetett is lehet, sőt a mű-

vekre alkalmanként egészé-

ben is jellemző egyik vagy 

másik elbeszélésmód.  

Egyre magabiztosabb eliga-

zodás az irodalom kronológi-

ájában és topográfiájában, a 

helyi hagyományokban, iro-

dalmi emlékekben.  

Növekvő gyakorlottság ha-

sonló témájú, azonos műfajú 

művek összehasonlításában, 

valamint néhány alapvető 

irodalmi téma és motívum 

jelentésének elemzésében. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Er-

dély a történelemben, különö-

sen a 20. században. 

 

Vizuális kultúra: személyes 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése vizuális 

kifejezőeszközök 

segítségével. Jellemző képi 

motívumok, szimbólumok. 

 

Földrajz: Magyarország és a 

Kárpát-medence, tájak, táj-

egységek, térképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélésmód, elbeszélő, narrátor, imitált, közvetlen, mindentudó elbe-

szélő, tárgyilagos elbeszélő. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy drámai mű feldolgozása (bontva) 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Dramatikus népszokások, párbeszéd, szereplő, mellékszereplő, fő-

hős, konfliktus, bonyodalom, tetőpont. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekede-

tek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése.  

A színház és dráma világának hatékony eszközrendszere a lelki 

egyensúly megtartásában. Az érzelmek kifejezése, a társas viselke-

dés különböző jellemzőinek megfigyelése, az empátia fejlesztése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy dráma (vígjáték, 

színmű) feldolgozása, lehetőség 

szerint megtekintése; a szöveg és 

az előadás összehasonlítása. 

Drámajáték az irodalomórán. 

Különböző szereplő- és embertí-

pusok megjelenítése közös játé-

kokban pl. a tartás- és járásmód, 

gesztusok, mimika megfigyelését 

követően. Improvizáció a meg-

ismert drámai konvenciók és 

színházi formanyelv elemeinek 

alkalmazásával.  

A komikum, a humor tartalmi és 

nyelvi jellemzőinek megismeré-

se.  

A monológ és a dialógus szere-

pének megkülönböztetése, a 

drámában, drámajátékban szöveg 

és a mozgás kapcsolatának, a 

szándék és a feszültség jelentősé-

gének felismerése. 

Egy drámarészlet szöveghű fel-

idézése. 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

színpadkép 

látványterve alapján 

díszletek, jelmezek és 

kellékek készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, komé-

dia, komikum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, szerep, 

szereplők kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomhasználat (bontva) 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok. 

A Fogalomhasználat témakörhöz tartozó fogalmak feldolgozása a Lírai 

műfajok , valamint a Művek a reformkor irodalmából témakörökön 

belül történik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 7–8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos megnyilatkozá-

sokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző munkaformák-

ban. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő, drámai és lírai 

művek, amelyekkel kapcso-

latban a fogalmak felmerül-

nek. 

Igényes és az értelmezést 

segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, beszél-

getve értő fogalomhasználat. 

Pontos fogalomhasználatot 

segítő szótár- és kézikönyv-

használat. 

Vizuális kultúra; ének-zene: 

kulcsfogalmak. 

 

Informatika: könyvtárhaszná-

lat: kézikönyvek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekező 

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, diszti-

chon; szinesztézia, szimbólum. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín-és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

Képsorozattal. Meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-

okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a cse-

lekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni min-

dennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiatudatosságra nevelés. Az életkornak megfelelő mozgóképi 

(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének 

fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-

olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszony-

latok felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádiómű-

sorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 

megjelenítése képsoro-

zatokkal. 



 

458 

 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, ani-

máció, interjú alkalmazásával).  

A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a 

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény-és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosulása és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek elem-

zése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmai-

nak alkalmazása. 

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, kö-

zösségi portálra készülő adatlap, önportré) útján a képzelőerő, a 

kifejezőkészség önálló fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: törté-

net, cselekmény, szán-

dék, feszültség, konf-

liktus, fordulópont stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karakter, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, ex-

pozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 



 

459 

 

 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 

Fogalomhasználat 

18 óra 

2 óra 

Egy drámai mű feldolgozása (bontva a 7. és 8. évfolyam között) 4 óra 

Az irodalom nagy témáiból (bontva a 7. és 8. évfolyam között) 

Fogalomhasználat 

5 óra 

1 óra 

Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom műfajai 6 óra 

Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 

Fogalomhasználat 

8 óra 

1 óra 

Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 4 óra 

Bevezetés a műfajelméletbe 3 óra 

Tematikus-motivikus áttekintés 6 óra 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 
3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
4óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 
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A 8. évfolyam ismeretanyagának részletes ismertetése 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 

Órakeret  

19 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

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

Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a 

Nyugat folyóirat működése által. A Nyugat korszakában született mű-

vek közötti hasonlóságok és az egyedi vonások felismerése. A koresz-

mék, életérzések hatásainak megismerése a műalkotásokban.  

Különösen a korszak epikus művei alkalmat adnak erkölcsi kérdések 

megvitatására, magatartásformák és cselekedet moticációk megfigyelé-

sére. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szépirodalmi alkotások a 

Nyugat három nemzedékének 

korából. Ady Endre: Páris-

ban járt az Ősz, és még két 

vers; József Attila: A Duná-

nál; Karinthy Frigyes: Tanár 

úr kérem (egy részlet); Kosz-

tolányi Dezső két novellája és 

két lírai alkotása; Móricz 

Zsigmond egy novellája, 

Radnóti Mikós: Nem tudha-

tom… és még egy mű, Szabó 

Lőrinc egy mű. További lehe-

tőségek: Ringató, Rejtelmek, 

Szeretném, ha szeretnének, 

Babits Mihály, Tóth Árpád, 

Illyés Gyula, Juhász Gyula 

egy-két műve. 

Mind gyakoribb és mind igé-

nyesebb formájú vállalkozás 

a szövegek, irodalmi művek 

strukturális és tartalmi szem-

pontú elemzésére, az össze-

függések felismerésére és 

értelmezésére, jól alkalmazva 

a megfelelő terminusokat, s 

felismerve jelentőségüket, 

szerepüket.  

A lírai művek szépségeszmé-

nye kapcsán a testi-lelki 

egészség és betegség motí-

vumának  

tudatosulása.  

Egy Ady- és egy Kosztolá-

nyi-mű szöveghű felidézése. 

Vizuális kultúra: a szecesszió 

és az avantgárd művészete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy drámai mű feldolgozása (bontva) 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Dramatikus népszokások, párbeszéd, szereplő, mellékszereplő, fő-

hős, konfliktus, bonyodalom, tetőpont. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekede-

tek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése.  

A színház és dráma világának hatékony eszközrendszere a lelki 

egyensúly megtartásában. Az érzelmek kifejezése, a társas viselkedés 

különböző jellemzőinek megfigyelése, az empátia fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy dráma (vígjáték, 

színmű) feldolgozása, lehetőség 

szerint megtekintése; a szöveg és 

az előadás összehasonlítása. 

Drámajáték az irodalomórán. 

Különböző szereplő- és embertí-

pusok megjelenítése közös játé-

kokban pl. a tartás- és járásmód, 

gesztusok, mimika megfigyelését 

követően. Improvizáció a meg-

ismert drámai konvenciók és 

színházi formanyelv elemeinek 

alkalmazásával.  

A komikum, a humor tartalmi és 

nyelvi jellemzőinek megismeré-

se.  

A monológ és a dialógus szere-

pének megkülönböztetése, a 

drámában, drámajátékban szöveg 

és a mozgás kapcsolatának, a 

szándék és a feszültség jelentő-

ségének felismerése. 

Egy drámarészlet szöveghű fel-

idézése. 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

színpadkép 

látványterve alapján 

díszletek, jelmezek és 

kellékek készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, komé-

dia, komikum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, szerep, 

szereplők kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia. 

 

 

 

 



 

462 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom nagy témáiból (bontva) 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Olvasott elbeszélő művek, lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korokhoz kötődő, ismétlődő témák, kérdésfelvetések felismerése; 

eligazodás az irodalom kronológiájában és topográfiájában. Hasonló 

témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása, néhány alapvető iro-

dalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Az elbeszélő és az 

elbeszélésmód változatainak tudatos elkülönítése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Regények, regényrészletek, 

elbeszélések, lírai alkotások a 

magyar és a világirodalom 

visszatérő nagy témáit feldol-

gozó irodalmi alkotások kö-

réből (ifjúkor és felnőtt kor, 

társas kapcsolatok, utazás, 

identitás stb.), különös tekin-

tettel Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben című regényére. 

A mindentudó és a tárgyila-

gos elbeszélői szerep elkülö-

nítése a különböző művek-

ben.  

A főbb karakterek elemzése 

során a saját önismeret fej-

lesztése.  

Annak értése, hogy az elbe-

szélésmód a szöveg bizonyos 

részeiben közvetlen, másutt 

(párbeszédben, levélrészlet-

ben, belső monológban stb.) 

közvetett is lehet, sőt a mű-

vekre alkalmanként egészé-

ben is jellemző egyik vagy 

másik elbeszélésmód.  

Egyre magabiztosabb eliga-

zodás az irodalom kronológi-

ájában és topográfiájában, a 

helyi hagyományokban, iro-

dalmi emlékekben.  

Növekvő gyakorlottság ha-

sonló témájú, azonos műfajú 

művek összehasonlításában, 

valamint néhány alapvető 

irodalmi téma és motívum 

jelentésének elemzésében. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Er-

dély a történelemben, különö-

sen a 20. században. 

 

Vizuális kultúra: személyes 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése vizuális 

kifejezőeszközök 

segítségével. Jellemző képi 

motívumok, szimbólumok. 

 

Földrajz: Magyarország és a 

Kárpát-medence, tájak, táj-

egységek, térképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elbeszélésmód, elbeszélő, narrátor, imitált, közvetlen, mindentudó elbe-

szélő, tárgyilagos elbeszélő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom műfa-

jai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Divatos filmek, ifjúsági regények, saját olvasmányok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A lektűr, a krimi hatáskeltő eszközeinek felismerése, a kritikai képesség 

kialakítása fejlesztése, a művészi érték és a giccs megkülönböztetése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változatos témájú irodalmi 

művek olvasása és feldolgo-

zása a magyar és világiroda-

lomból, különös tekintettel a 

népszerű, illetve lektűr iroda-

lomra, és annak hatáskeltő 

eszközeire. (Például: J.K. 

Rowling, J.R.R. Tolkien, 

Stephanie Meyer.) 

Az irodalomórákon elsajátí-

tott fogalmak alkalmazása a 

szórakoztatóipar alkotásaira 

is.  

A népszerű epikus műfajok, 

drámai vagy filmalkotások 

elemzésében egyre pontosabb 

rámutatás a hatáskeltés, a 

bennünk megjelenő tipikus 

helyzetek és jellemek szem-

pontjaira, továbbá toposzok, 

sémák és sablonok együttesé-

re és szerepére a szórakoztató 

irodalmi és filmalkotásokban. 

A művészi érték megkülön-

böztetése a giccstől.  

Olvasmányválasztás indoklá-

sa. Tájékozódás könyves- és 

könyvtári adatbázisokban, 

blogokon. 

Ének-zene: zenei divatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

környezet, tárgykultúra, 

populáris kultúra. 

 

Informatika: könyvtárhaszná-

lat,  keresés elektronikus 

adatbázisokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népszerű irodalom: lektűr, ponyva, hatás, giccs. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott kortárs művek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy-egy irodalmi mű értelmezésekor a különböző olvasatok felismeré-

se. Az irodalmi művek fogadtatásával, jelentőségével kapcsolatos elté-

rések belátása.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Olvasmányok a 20–21. szá-

zadi irodalomból. 1 Örkény-

novella, 2 Weöres-mű, 2-3 

kortárs magyar szépprózai 

mű, köztük legalább 1 ifjúsá-

gi regény, például Böszörmé-

nyi Gyula: Gergő és az álom-

fogók, 5 közelmúltbeli és kor-

társ magyar lírai mű, például 

Lackfi János: Lavina-dal, 

Zelk Zoltán: Hajnali vendég, 

Áprily Lajos: Királyasszony 

kertje, Baka István: Vezeklés; 

2 világirodalmi ifjúsági re-

gény és 2 részlet, például 

Meggin Cabot: A fiú a ház-

ból, Patricia Schröder: Juli és 

a nagybetűs szerelem. Regio-

nális kultúra és irodalmi élet.  

Olvasmányélmények és a 

közös tanulási tevékenységek 

nyomán egyre fejlődő képes-

ség a homályos értelmű, a 

célzás és az elhallgatás esz-

közeivel élő mai műalkotáso-

kat feldolgozására és befoga-

dására is. 

Különféle olvasói attitűdök 

azonosítása; olvasatok, véle-

mények összevetése.  

A befogadás tapasztalatai, a 

téma, az írói látásmód és ál-

láspont tudatosítása. 

Egy Weöres Sándor-mű és 

két kortárs szerző egy-egy 

művének szöveghű felidézé-

se. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

ezredforduló Magyarországa. 

 

Vizuális kultúra: a kortárs 

vizuális művészet néhány 

jellemző alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Művek a reneszánsz, a romantika és a modernség korából.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalomtörténeti megközelítésmód megértése, esetenkénti alkal-

mazása. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Felidézett, a reneszánszhoz 

sorolható művek az 5–6. év-

folyam anyagából, felidézett, 

a romantika illetve a modern-

ség korához sorolható művek 

a 7–8. évfolyam anyagából. 

Néhány mondatos ismeretkör 

a barokkról, klasszicizmusról, 

realizmusról, posztmodernről. 

Korszakok időbeli körülhatá-

rolása évszázad pontossággal. 

Három-három stílusjellegze-

tesség megnevezése leegysze-

rűsítő, absztrahált formában. 

Térben-időben tájékozódva a 

magyar és a világirodalom 

néhány alkotásának csoporto-

sítása. 

Annak észrevétele, hogy az 

egyes korokhoz időnként jel-

legzetes módon kötődik egy 

vagy több kifejezésmód, stí-

lus. 

Ismeretek szerzése arról, 

hogy az irodalmi tendenciák 

időnként szorosan összefügg-

nek más művészeti ágak ten-

denciáival. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-

ténelmi korszakok. 

Vizuális kultúra, Ének-zene: 

korszakok, korstílusok elne-

vezése, néhány alkotó és mű-

ve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, romantika, modernség. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bevezetés a műfajelméletbe 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Művek a líra, az epika és a dráma köréből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A műnemekről, műfajokról tanultak szintetizálása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felidézett, a mese, monda, 

elbeszélő költemény műfajá-

ba, továbbá egyszerűbb lírai 

műfajokba sorolható művek 

az 5–6. évfolyam anyagából, 

felidézett, a lírai, drámai illet-

ve a kisepika műfajai közé 

sorolható művek a 7–8. évfo-

lyam anyagából. 

Annak észrevétele, hogy a 

műfaj jellemzői mindig csak 

általában jellemzőek, s a 

konkrét mű nem feltétlenül 

felel meg mindenben a műfaji 

definíciónak. 

Annak megfigyelése, hogy 

vannak egymáshoz közelebb 

álló és erőteljesebb eltérése-

ket mutató műfajcsoportok. 

Annak megértése a tematikai 

egység feldolgozása során, 

Vizuális kultúra: képzőművé-

szeti műfajok.  

Ének-zene: zenei műfajok. 

Dráma és tánc: színházi mű-

fajok. 



 

466 

 

hogy a művek műfaji jellem-

zése egyben belső, tartalmi és 

formai lényegüket is jellemzi 

(beleértve a beszédmódot, a 

modalitást, a kommunikációs 

helyzetet), vagy legalábbis 

szoros összefüggésben áll 

azokkal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felhívó funkció, modalitás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus-motivikus áttekintés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Néhány mű az 5–8. évfolyamon megismertek közül.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szintézis teremtése a megismert irodalmi művek és motívumok rende-

zésével, egyfajta motívumháló kialakítása, amelynek segítségével a 

későbbiekben nagyobb számban megismerendő művek könnyebben 

csoportosíthatók. 

Annak megértése, hogy az irodalmi művekben érintett alapvető emberi 

kérdések koronként és alkotónként újból és újból megfogalmazódnak. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Művek, motívumok, topo-

szok, problémakörök felidé-

zése különféle emberi, erköl-

csi, életvezetési szempontú 

témaadás kapcsán, kooperatív 

projektek keretében, például: 

illúzió és valóság (Kosztolá-

nyi: Házi dolgozat), önkép, 

testkép, önértékelés (Arany 

János: Melyik talál? - Kassák 

Lajos: Egy fényképem alá), 

nyugatimádat (Ady: Góg és 

Magóg fia vagyok én…), mo-

zi, televízió, film (Babits: 

Mozgófénykép), idő, felnőtté 

Annak megértése a tanári-

tankönyvi iránymutatások 

segítségével, hogy az irodal-

mi művekben érintett emberi 

kérdések csoportosíthatók. 

Ennek követéseként művek, 

motívumok önálló csoportok-

ba sorolása. 

A csoportok megnevezése, 

esetleg létrehozása is. 

Erkölcstan: egyén és közös-

ség; helyünk a világban; önér-

tékelés. 
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válás (Szabó Lőrinc: Idő). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motívum, toposz, téma; illúzió, önkép.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomhasználat (bontva) 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok. 

A Fogalomhasználat témakörhöz tartozó fogalmak feldolgozása a Mű-

vek a Nyugat irodalmából, Az irodalom nagy témáiból, valamint a Kor-

társ irodalom témakörökön belül történik 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 7–8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 

használata a különböző művekről való szóbeli és írásos megnyilatkozá-

sokban. A tanulás képességének fejlesztése különböző munkaformák-

ban. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elbeszélő, drámai és lírai 

művek, amelyekkel kapcso-

latban a fogalmak felmerül-

nek. 

Igényes és az értelmezést 

segítő fogalomhasználat. 

A művekről beszélve, beszél-

getve értő fogalomhasználat. 

Pontos fogalomhasználatot 

segítő szótár- és kézikönyv-

használat. 

Vizuális kultúra; ének-zene: 

kulcsfogalmak. 

 

Informatika: könyvtárhaszná-

lat: kézikönyvek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekező 

próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, diszti-

chon; szinesztézia, szimbólum. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezé-

se 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbsé-

gek érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének 

megfigyelése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság meg-

szerzése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek értel-

mezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja (a 

valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói szán-

dék és nézői elvárás - műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének megha-

tározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, 

könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a személye-

sebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelvhasználat). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tuda-

tosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene: zenei stílu-

sok, műfajok - dal, 

kánon, kórusmű, szim-

fónia, más hangszeres 

és zenekari művek, 

opera. 

 

Dráma-tánc: alapvető 

tánctípusok, táncstílu-

sok és kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák megkülönböz-

tetése. 

 

Vizuális kultúra: Kép-

zőművészeti ágak, az 

építészet, a design 

főbb jellemzőinek is-

merete. 

Ember és természet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thril-

ler, szerzői, ábrázolási konvenció, tudósítás, riport, kritika, publicisztika. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. 

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek 
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ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadal-

mi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fej-

lesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képessé-

gek fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írá-

sához‖) és megértéséhez („olvasásához‖) az adott médiumra vo-

natkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más-és más jelrendszert, kódokat használnak írott, szim-

bolikus – például egy képen látható tárgy – és technikai – például a 

kameramozgás – kódokat). 

Annak tudatosulása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, mozgóké-

peken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan meghatá-

rozott értelme, a jelentés nagymértékben függ a befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának meghatározása (a tárgyak 

képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 

azonosítása). 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szer-

ző által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konst-

ruálja a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a fo-

gyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommuniká-

ció egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozása so-

rán történő tudatosulása, miért és hogyan érvényesül a médiában a 

sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat 

mindez. 

A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati 

valóságtól eltérő megjelenítésének felismerése a a médiában, annak 

tudatosulása, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képvise-

lői (reprezentánsai).  

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a médiumok hírei 

és a környezetben ta-

pasztalt valóság össze-

hasonlítása. 

 

Informatika: algoritmus 

kódolása a számítógép 

számára egyszerű prog-

ramozási nyelven. 
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érzékelése, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-

showk, életmód magazinok, közösségi portálok), az azonosságok 

és az eltérések megfigyelése, megbeszélése.  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, az 

egyszerűbb reprezentációk különbözőségeinek ésszerű indoklása 

(érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve 

műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportál-

okon, napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, 

egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, repre-

zentáció. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

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 jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének moz-

gatórugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták hasz-

nálatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tag-

mondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segéd-

könyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók 

helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 mű-

fajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmaz-

ni. 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 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 
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beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes 

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfe-

dez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és 

ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. 

Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetessé-

geket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, meg-

ismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szö-

vegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó 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 összetettségének ér-

telmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi 

kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud tá-

maszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmak-

ról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szi-

nesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes né-

hány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomi-

kum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető infor-

mációkat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különbö-

ző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elekt-

ronikus 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. 

 

7. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 4 óra 

Olvasás, szövegértés 5 óra 

Írás, fogalmazás 4 óra 

Helyesírás 10 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Olvasás, szövegértés 

40 óra 

1 óra 
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Írás, fogalmazás 1 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  

(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 7 óra 

Olvasás, szövegértés 2 óra 

Írás, fogalmazás 2 óra 

Helyesírás 9 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Olvasás, szövegértés 

Írás, fogalmazás 

29 óra 

2 óra 

3 óra 

2 óra 

A nyelv állandósága és változása 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Olvasás, szövegértés 

7 óra 

1 óra 

1 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 

(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 
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7. OSZTÁLY 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A megadott óraszám a vitával és a kiselőadás készítésével kapcsolatos 

ismeretek elsajátítására vonatkozik. 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kap-

csolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tuda-

tosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szó-

kincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajá-

tosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a 

témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 



 

474 

 

 

Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

A megadott óraszám a tanulás-módszertani és a könyv- és könyvtáris-

mereti lecke feldolgozására vonatkozik. 

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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információke-

zelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és 

elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes informá-

cióforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A 

tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), 

azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, krea-

tív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és 

nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 
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Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

feldolgozás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

7 óra 

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 eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás fo-

lyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfele-

lő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése. 

 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlá-

sa, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jel-

Informatika: a szöveg-

szerkesztő programok 

lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipo-

gráfia ismeretek.  
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lemzés, vélemény. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, vélemény, elektronikus szöveg, komment. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret  

10 óra 

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

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának leggyakoribb szabályainak 

megismertetése. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismeré-

se, alkalmazása. 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

dolatjel). 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret  

40 óra 
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Előzetes tudás 

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

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mel-

léknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának fel-

ismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzá-

juk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. 

A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönbözteté-

se. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek: a ta-

nult idegen nyelv szó-

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Egyszerű mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített 

mondat. 

 

Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyi-

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

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 
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Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 
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8. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kap-

csolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tuda-

tosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szó-

kincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajá-

tosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkom-

munikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a 

témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő be-

szédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 
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Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hozzászólás, felszólalás, köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A megadott órakeret s tanulás-módszertani ismeretek elsajátítására 

vonatkozik. 

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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információke-

zelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és 

elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes informá-

cióforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A 

tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), 

azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, krea-

tív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és 

nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  
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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 következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

   

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás fo-

lyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfele-

lő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, követ-

kezményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása, az idézés pontos jelölése.  

Informatika: a szöveg-
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Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlá-

sa, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

szerkesztő programok 

lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipo-

gráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 blog; önéletrajz. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret  

9 óra 

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

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idéze-

tek leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmód-

ja. 

 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

dolatjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret  

29 óra 

Előzetes tudás 

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

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mel-

léknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárások.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek: a ta-

nult idegen nyelv szó-

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
összetett mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv állandósága és változása 

Órakeret 

7 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásá-

nak megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelme-

zése különböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi 

példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok né-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

történetének kezdetei. 
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hány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, össze-

hasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek kö-

zött. Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai pél-

dákkal. 

 

Ének-zene: régi és új 

stílusú népdalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

 

7. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 4 óra 

Olvasás, szövegértés 5 óra 

Írás, fogalmazás 4 óra 

Helyesírás 10 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Olvasás, szövegértés 

Írás, fogalmazás 

40 óra 

1 óra 

1 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  

(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 7 óra 

Olvasás, szövegértés 2 óra 

Írás, fogalmazás 2 óra 

Helyesírás 9 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Olvasás, szövegértés 

Írás, fogalmazás 

29 óra 

2 óra 

3 óra 

2 óra 

A nyelv állandósága és változása 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Olvasás, szövegértés 

7 óra 

1 óra 

1 óra 
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Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 

(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 
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7. OSZTÁLY 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A megadott óraszám a vitával és a kiselőadás készítésével kapcsolatos 

ismeretek elsajátítására vonatkozik. 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kap-

csolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tuda-

tosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szó-

kincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajá-

tosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a 

témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 
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Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

A megadott óraszám a tanulás-módszertani és a könyv- és könyvtáris-

mereti lecke feldolgozására vonatkozik. 

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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információke-

zelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és 

elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes informá-

cióforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A 

tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), 

azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, krea-

tív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és 

nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 
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Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

feldolgozás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

7 óra 

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 eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás fo-

lyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfele-

lő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése. 

 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlá-

sa, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jel-

Informatika: a szöveg-

szerkesztő programok 

lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipo-

gráfia ismeretek.  
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lemzés, vélemény. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, vélemény, elektronikus szöveg, komment. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret  

10 óra 

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

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának leggyakoribb szabályainak 

megismertetése. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismeré-

se, alkalmazása. 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

dolatjel). 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret  

40 óra 
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Előzetes tudás 

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

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mel-

léknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának fel-

ismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzá-

juk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. 

A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönbözteté-

se. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek: a ta-

nult idegen nyelv szó-

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Egyszerű mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített 

mondat. 

 

Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyi-

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

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 
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Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 
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8. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kap-

csolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tuda-

tosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szó-

kincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajá-

tosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkom-

munikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a 

témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő be-

szédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 



 

493 

 

 

Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hozzászólás, felszólalás, köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A megadott órakeret s tanulás-módszertani ismeretek elsajátítására 

vonatkozik. 

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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információke-

zelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és 

elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes informá-

cióforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A 

tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének 

képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), 

azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, krea-

tív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és 

nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  
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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 következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

   

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás fo-

lyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfele-

lő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, követ-

kezményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása, az idézés pontos jelölése.  

Informatika: a szöveg-
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Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlá-

sa, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

szerkesztő programok 

lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipo-

gráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 blog; önéletrajz. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret  

9 óra 

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

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idéze-

tek leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmód-

ja. 

 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

dolatjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret  

29 óra 

Előzetes tudás 

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

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mel-

léknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárások.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek: a ta-

nult idegen nyelv szó-

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
összetett mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv állandósága és változása 

Órakeret 

7 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásá-

nak megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelme-

zése különböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi 

példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok né-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

történetének kezdetei. 



 

497 

 

hány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, össze-

hasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek kö-

zött. Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai pél-

dákkal. 

 

Ének-zene: régi és új 

stílusú népdalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 
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Idegen nyelvek 

 

Angol, mint első idegen nyelv 

 

5-8. osztály 

 

heti 3 óra 

 

 

 

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

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

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompe-

tenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek. 

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

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 

együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesz-

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

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

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

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

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

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

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

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelv-
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vel 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 nyelvtanu-

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

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

 A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötele-

ző minimumszinteket. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatáro-

zott nyelvi szintek a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak 

az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon 

az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, 

az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben 

nem megad-

ható 

A1 A2 
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megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 

való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a koráb-

ban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, 

mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók 

életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is 

segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran hasz-

nálják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 

szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés vár-

ható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 

szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

5. évfolyam 

 

 Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapaszta-

lattal rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységek-

re vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívü-

li helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben 

attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók vál-

tozatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglal-

kozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek 

és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a be-

szédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott 

szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy 

azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az ide-

gen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhely-

zetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet 

alkotnak.  
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A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek meg-

felelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az 

idegen nyelvet. A „Témakörök‖ táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megta-

lálni azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek 

keretében történő – tanulás. 

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket to-

vábbra is kontextusba ágyazva sajátítják el. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatko-

zások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájá-

nak fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anya-

nyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal 

és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet 

kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az infor-

mációszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A1 szintet. 

 A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szem-

pontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett 

ezek is szerepelnek a táblázatban. 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, cik-

lusok a természetben. 
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A hét napjai és a napszakok. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hét-

köznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Táborok, osztálykirándulás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 
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 Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalko-

tások. 

Zene, művészetek 

Múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítá-

sok. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok készítése, értelmezé-

se, táblázatok olvasása. 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 
 

Témakör Óraszám 

1.Család 8 

2.Otthon 8 

3.Étkezés 8 

4.Idő, időjárás 8 

5.Öltözködés 6 

6.Sport 6 

7.Iskola, barátok 8 

8.Szabadidő, szórakozás 6 

9.Természet, állatok 6 

10.Ünnepek és szokások 6 

11.Város, bevásárlás 6 

12.Utazás, pihenés 6 

13.Fantázia és valóság 6 

14.Zene, művészetek 6 

15.Környezetünk védelme 6 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, saját 

lakóhelyem,  hazám és/vagy célnyelvi országok ünne-

pei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek be-

gyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projekt-

8 
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munkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 108 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tu-

dás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szö-

vegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egy-

szerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, né-

hány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az isme-

rős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájá-

ra;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét in-

formáció kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott cél-

nyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a 

közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális ele-

mekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-
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kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókincs-

csel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi nor-

mákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempó-

ban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez kapcsolódva. 

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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az is-

mert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 
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Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fel-

adatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus ké-

peslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megvál-

toztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

- Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 



 

508 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Amy. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do? I'm Sam Wilson. 

 

Good morning, Mrs Clarke. 

Good morning. 

Hello Sam. 

I'm fine, thank you / thanks. 

And you? 

Hi! 

Pleased to meet you, Sam. My 

name's Amy Cole. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye. 

See you later. 

Good night. 

Goodbye. 

Bye. 

See you. 

Good night. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Sam Wilson. 

This is Mickey. 

Where are you from? 

Who's this? 

This is my family, we’re from Australia. 

How old are you? 

Have you got a big family? 

Hello. 

Hi! I'm Amy Cole. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from the USA. 

Julie Clarke. 

Are you from Sydney? 

I’m 10 (years old). 

I’ve got two brothers. 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás: 

Happy Birthday / Christmas / New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas / 

New Year! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek, he-

lyek megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What do you call this in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

There are two chairs here. 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s a …s 

It means… 

It’s big and comfortable. 

Are there tables? 

Információ kérése, adása: 

 

When do you get up? 

What time do you usually get up? 

Do you play a musical instrument? 

Does she collect stamps? 

 

What are the kids doing? 

 

What’s your phone number? 

When is your birthday? 

Have you got a pet? 

What’s your favourite subject? 

When is your hockey lesson? 

Can you play tennis? 

I there a bank near here? 

Where is the post office? 

How much is this shirt? 

What’s the time, please? 

At seven. 

I always get up at seven. 

Yes, I do. / No, I don't. 

Yes, she does. / No, she 

doesn’t. 

Sue's doing her homework and 

Sam's having a shower. 

My phone number is… 

It’s on … 

I’ve got a cat. 

I like maths. 

It’s at five on Friday. 

Yes, I can. / No, I can’t. 

Yes, there is. / No, there isn’t. 

It’s in New Street. 

It’s fifty pounds. 

It’s quarter past six. 

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 

 
 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés és arra reagálás: Can you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. / I’m afraid I can’t. 

Yes, of course. 

 
 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Betűzés kérése, betűzés 

 

Nem értés 

Can you spell it for me? It spells… 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 
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b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség be 

Present simple  

Present continuous 

 

 

am/is/are 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Possessive adj. 

Genitive ’s 

 

have (got) 

my, your, his/her/its,our, their dog  

Kate’s brother 

Whose? 

Have you got a cat? 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

there is/are 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, … 

There’s a computer on the desk. 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

When? What time? 

 

What’s the time? 

o Now, 
at 5 o’clock, on Monday 

In the morning, at night … 

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-100 

Ordinal numbers  

children, people, men, women … 

 

first, second… 

Minőségi viszo-

nyok 

  What’s it like? What colour is it?  

 

Modalitás  Can – ability 

Must 

I can swim. 

I must have a rest. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words and / or / but / because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some + plural noun 

any + plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

Personal pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

I, he, they… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  
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– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

– ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.  

 

Beszédkészség 

A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

– tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

– megértési probléma esetén segítséget kér.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;  

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti.  

 

Íráskészség 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;  

- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

 

6. évfolyam 

 

 

A 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók továbbra 

is kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozásban, 

valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrá-

juk iránt. Fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de egyre intenzívebben 

felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. Az idegen nyelv elsajátítása to-

vábbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, me-

lyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek meg-

felelő, játékos, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátít-

sák el az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakasz-

ban, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, 

igényeik, szükségleteik változnak.  

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Családi események, közös programok. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  Természetismeret: lakóhelyi környezet. 
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Kedvenc játékaim. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelé-

se. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, cik-

lusok a természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

Matematika: halmazok. 

Iskola, barátok 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hét-

köznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: falvak és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 
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Fantázia és valóság 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalko-

tások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múzeumláto-

gatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítá-

sok. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 
 

Témakör Óraszám 

1.Család 7 

2.Otthon 7 

3.Étkezés 7 

4.Idő, időjárás 7 

5.Öltözködés 7 

6.Iskola, barátok 7 

7.Szabadidő, szórakozás 7 

8.Természet, állatok 8 

9.Ünnepek és szokások 8 

10.Város, bevásárlás 7 

11.Utazás, pihenés 7 

12.Fantázia és valóság 7 

13.Zene, művészetek 7 

14.Egészséges életmód 7 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, saját 

lakóhelyem,  hazám és/vagy célnyelvi országok ünne-

pei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek be-

gyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projekt-

munkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

8 

Összesen: 108 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 
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Előzetes tu-

dás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szö-

vegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egy-

szerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, né-

hány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az isme-

rős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájá-

ra;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét in-

formáció kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott cél-

nyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a 

közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális ele-

mekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókincs-

csel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi nor-

mákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempó-

ban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez kapcsolódva. 

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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az is-

mert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 
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a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-
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zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fel-

adatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus ké-

peslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megvál-

toztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

 

- Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

Stephen? 

Pardon? 

Yes? 
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Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Cameron. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? I'm George Hutton. 

Good morning. 

Hello Jessica. 

I'm fine, thank you. And you? 

Hi! 

Pleased to meet you, George. 

My name's Helen Webb. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Andrew Butler. 

This is Alice. 

Where are you from? 

Who's this? 

Hello. 

Hi! I'm Jane Taylor. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from Canada. 

Stephen Wright. 

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás: 

How are you feeling today? 

 

What’s the matter? 

Fine.  / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra rea-

gálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás: 

Happy Birthday / Christmas/New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas 

/New Year! 

Thank you. 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismeré-

se: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 



 

519 

 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

What was the weather like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It means… 

It’s big and comfortable. 

It was cold and rainy. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

Yes, I did 

At 6 p.m... 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 

Don’t ask me. 

 
 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Can we meet at, say, six? 

 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

What shall we do? 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

Anything else? 

That’s very kind of you. 

I am sorry, I can’t. 

An orange please. 

Thank you. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

 

 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés: Did you say the castle? 

 

 Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me? It 

spells… 

 Nem értés: Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 
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b) Fogalomkörök: 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Past simple 

 

going to  

 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

She dropped the camera. Why 

didn’t you come yesterday? 

What are you going to do on 

Saturday? 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, … 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

Időpont 

How often? 

 

When? 

 

 

 

 

 

What time? 

What’s the time? 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day 

now, yesterday, last week, two 

years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, on Tuesday 

in the morning, at night … 

at 7 o’clock, at half past 3 

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-100 

Ordinal numbers  

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

children, people, men, women … 

 

first, second… 

How many books have you got? 

I’ve got a lot of / few books. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of / little money. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

Modalitás  can - ability 

mu t  /needn’t 

have to 

I can swim. 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

I have to learn all these lines. 
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Logikai viszo-

nyok 

 Linking words and / or / but / because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some+ plural noun 

any+ plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some apples in the bag. 

Have you got any brothers? 

I haven’t got any pencils. 

There’s some water in this bottle. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he/she, we, they… 

me, him/her, us, them 

 

 

this, that, these, those 

 

somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

o  
o Beszédkészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

o  
o Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; j 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 
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o  
o Íráskészség 
A tanuló  

1. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

2. egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

3. egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

 
 

 

7. évfolyam 

 

 A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazá-

sában azt jelenti, hogy „alapszintű‖ és ezen belül „minimumszintű‖ nyelvismerettel rendel-

keznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már szá-

mos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hal-

lott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az önki-

fejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultú-

rába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításá-

val megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsoló-

dási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a mun-

kaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több auten-

tikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik 

köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új 

nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextus-

ba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló szabályszerű-

ségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes nyelv-

használatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és 

fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek 

az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tuda-

tosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításá-

ban változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek és a tanulók ér-

deklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az újonnan 

feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területeinek 

tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, ár-

nyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és 
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annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, ame-

lyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változa-

tos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében 

fejleszthetik nyelvtudásukat.  

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása 

Családi események, közös programok. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagy-

világban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése 

és egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 
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Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-
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A rendszeres testedzés. 

Betegségek és megelőzésük. 

se. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Lakóhelyem régen és most. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi ol-

dalak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 
 

Témakör Óraszám 

1.Család 8 

2.Otthon 8 

3.Étkezés 8 

4.Idő, időjárás 8 

5.Öltözködés 6 

6.Sport 6 

7.Iskola, barátok 8 

8.Szabadidő, szórakozás 6 

9.Ünnepek és szokások 6 

10.Város, bevásárlás 6 

11.Utazás, pihenés 6 

 

12.Fantázia és valóság 6 

13.Zene, művészetek 6 

14.Környezetünk védelme 6 

15.Egészséges életmód 6 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

8 
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sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, saját 

lakóhelyem,  hazám és/vagy célnyelvi országok ünne-

pei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek be-

gyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projekt-

munkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 108 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása 

a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyel-

vi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 
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tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogal-

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí-

tások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szer-

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-
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céljai gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

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

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

pon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

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

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, kép-

regények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági elő-

írások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inter-

akciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegy-

zés). 



 

 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

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

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Trish. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Martin. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi. / Hello. 

Elköszönés: 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Lewis? 

May I / Can I / Let me introduce myself, 

May I /Can I / Let me introduce you to 

Martin.  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások hogylé-

te felől és arra reagálás: 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. / That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 



 

 

Bocsánatkérés és arra rea-

gálás: 

I am sorry.  

I am very sorry. 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / new year/ birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / new year / 

birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from you 

soon. 

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlen-

ség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

o Are you satisfied with…? 

That’s fine / nice / not bad. 

That was fine / good / nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Sue has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény 
 



 

 

Véleménykérés és arra 

reagálás: 

What do you think?  

How do you like it?  

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult.  

I don’t like it.  

I think it’s fair enough. . 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK. All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream. 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can only understand French. 

No, I’m not. I am unable to 

ride a horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság: What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika:  It’s great. It’s a good idea. 

I’m not so keen on it. It’s bor-

ing. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can 

jump. 

Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance, and finally she 

told the neighbours. 



 

 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to the 

station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? 

Was George t school last week? 

I have no idea. 

I don’t know. 

Bizonyosság, bizonytalan-

ság: 

Do you think they will come? 

 

 

They will probably come.  

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

 

Can we meet at six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

Sorry, I can’t make it then. 

 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Anything else? 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 

 

 



 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

 

Betűzés kérése, betűzés 

 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

Sorry, I don’t understand. 

Can you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Can you spell it for me? It 

spells… 

Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

 

Future with will 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

Why is she crying? I’m not reading. 

He’s walking. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

What are you going to do on 

Saturday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have 

 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

 

here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above … 



 

 

Időbeli viszonyok Már, még, 

éppen 

Gyakoriság 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with 

present perfect simple 

 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

o  
o  
o  
o  
o What’s the time? 
How long? + past simple 

 

already, yet, just 

We’ve already finished the book. 

I haven’t visited France yet. 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Friday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of / few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative sentences 

(short, long 

adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

What … like? 

What colour? 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

It’s too big, It’s not small enough. 

Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may 

(permission) 

must/needn’t (obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim.  
Can/could/may I open the window?  

I must read it. You needn’t do it now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words and/or/but/because 

 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, ese-

ményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lénye-

gét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfo-

galmazott szövegből kikövetkezteti. 

o  
o Beszédkészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba ren-

dezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

o  
o Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lé-

nyegét megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogal-

mazott szövegben kikövetkezteti. 



 

 

o  
o Íráskészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír 

 

 

 

8. évfolyam 

 

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. 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása,  

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Étkezés 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában 

és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

A hét napjai és a napszakok. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 



 

 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Film- és színházi élményeim. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Egészséges életmód 

A helyes táplálkozás. 

 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-

se. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 



 

 

Híres felfedezők és életútjuk. Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

Tudomány, technika 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 
 

Témakör Óraszám 

1.Család 6 

2.Étkezés 6 

3.Idő, időjárás 6 

4.Öltözködés 5 

5.Iskola, barátok 6 

6.Szabadidő, szórakozás 6 

7.Természet, állatok 6 

8. Ünnepek és szokások 6 

9.Város, bevásárlás 6 

10.Utazás, pihenés 6 

11.Fantázia és valóság 5 

12.Zene, művészetek 6 

13.Egészséges életmód 6 

14.Felfedezések 5 

15.Tudomány és technika 5 

16.Múltunk és jövőnk 6 

17.Média, kommunikáció 8 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, saját 

8 



 

 

lakóhelyem,  hazám és/vagy célnyelvi országok ünne-

pei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek be-

gyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projekt-

munkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 108 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyel-

vi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó fel-

adatok megoldása. 

A tematikai 

egység ne-

velési-

fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése; 

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

fordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmá-

ra;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben el-

hangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos 

feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása 

a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyel-

vi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemu-

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-



 

 

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogal-

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí-

tások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 



 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szer-

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

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

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

pon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

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

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, kép-
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regények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági elő-

írások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inter-

akciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegy-

zés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

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

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

a)  Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Pardon? 

Yes, can I help you? 
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Köszönés: How do you do?  

Good morning / evening / afternoon. 

Hello Mike. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Holly. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés: 

 

 

 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye. 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met James? 

May I / Can I / Let me introduce myself. 

May I / Can I / Let me introduce you to 

Greg?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások hogylé-

te felől és arra reagálás: 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

That’s all right. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánatkérés és arra rea-

gálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / new year / birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas  / new year / 

birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear John,  
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Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from you 

soon. 

 

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlen-

ség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

o Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény 
 

Véleménykérés és arra 

reagálás: 

What do you think? How do you like it? 

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult. I don’t 

like it. I think it’s fair enough. 

. 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 
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Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

 I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Szükségesség: Is that necessarily so? People must sleep sometimes. 

Lehetőség: It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság: What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika:  It’s great. It’s a good idea. 

I’m not so keen on it. It’s bor-

ing. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

What colour is it? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can 

jump. 

Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance and finally she told 

the neighbours. 

After opening the door she 

phoned the ambulance.  

While waiting for the 

ambulance she told the 

neighbours. 
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Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Can you tell me the way to the station, 

please? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? 

Is there  post office near hear? 

I have no idea. 

Sorry, I don’t know. 

Don’t ask me. 

Bizonyosság, bizonytalan-

ság: 

Do you think they will come? 

 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be about 25. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés: Martin, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to the museum. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

I’d rather not. 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Wednesday? 

Let’s meet on Friday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be good. 

Sorry, I can’t make it then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

. 

Yes, please./ No, thank you. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák 
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Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the post office? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

Future with will 

When do you usually get up? I don’t 

drink coffee. 

Why is she stnding there? I’m not 

listening. I’m leaving. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she turned off the TV. Why 

didn’t you come yesterday? 

What are you going to do on Sunday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have 

 

Have with will 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

I will have a Porsche when I’m 20. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

picture location 

here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above … 

at the top of/at the bottom of, on the 

left hand side… 
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Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with 

present perfect simple 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

o  
o  
o  
o  
o What’s the time? 
How long? + past simple 

 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of / few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative sentences 

(short, long 

adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it look/taste/sound/feel 

like? 

It’s too big, It’s not small enough. 

Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may 

(permission) 

must/needn’t (obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim.  

Can/could/may I open the window?  

 

I must read it. You needn’t do it now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

Conditional I 

Time clauses with future 

meaning 

Infinitive to express 

purpose 

and/or/but/because 

We’ll stay at home if it rains. 

When dad comes home, he’ll be angry 

with you. 

I’ve been to London to visit the 

Queen. 
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Függő beszéd  Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

 

Reflexive pronouns 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

myself… 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, ese-

ményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos infor-

mációt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megér-

ti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 

100 szavas szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes 

a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba ren-

dezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz;  

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  
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 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogal-

mazott szövegben kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos in-

formációt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megér-

ti; 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lé-

nyeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

o  
o Íráskészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget 

ír;  

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 
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Matematika 

 

Alapelvek, célok 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tu-

dásrendszerről 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 kiteljese-

dését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább 

ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, al-

gebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokol-

dalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód 

megismerése, elsajátítása, 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (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 önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-

lex 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 életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fej-

lődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban 

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 
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A matematika tantárgy számos lehetőséget kínál a tantárgyon belüli kapcsolatok bemuta-

tására, ami változatossá teszi a reprezentációkat, és biztosítja az ismeretek, módszerek, straté-

giák folyamatos ismétlését, mélyítését. 

A reprezentációk variálását, a tanulók motiválását, a matematikai alkalmazások bemuta-

tását nagyban segítik a számítógépes eszközök, a matematikatanítást segítő matematikai 

szoftverek, valamint kifejezetten a tananyaghoz készült informatikai segédeszközök. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók haté-

konyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A mate-

matika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeret-

anyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és keze-

léséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy al-

kalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és téte-

leket változatos területeken használhatjuk. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének 

megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben 

való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos 

használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a taní-

tási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátukétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók po-

zitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejleszté-

se, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámo-

lógép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználá-

sát, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommu-

nikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghall-

gatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésé-

re. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a 

lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak ki-

emelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szin-

ten rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb 

megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, amelyek 

gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, 

bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi 

fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, 

futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából való-
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ban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szer-

ves része. Az életkor előre haladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területe-

ken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerte-

ket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben 

használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási 

szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasz-

tását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játé-

kok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzá-

állást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A mo-

tivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatá-

nak megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT 

néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Des-

cartes, Bolyai Farkas, Bolyai János. A kerettanterv ezen kívül is több helyen hívja fel a tan-

anyag matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jelle-

gének megfelelően szabadon válogathatnak. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények figye-

lembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód meg-

választását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. 

Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a 

tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A 

matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő ver-

senyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára érde-

kesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai ma-

tematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai 

könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 
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Tananyagbeosztás 

Témakörök 
5. évfolyam 

heti 4 óra 

6. évfolyam  

4 

7. évfolyam  

3 

8. évfolyam  

3 

Gondolkodási módsz. 3+foly. 4+foly. 8+foly. 10+foly. 

Számtan, algebra 78 87 42 33 

Geometria 38 26 33 32 

Függvények, sorozatok 9 9 10 15 

Statisztika, valószín. 6 8 6 7 

Ismétlés, ellenőrzés 10 10 9 11 

Összesen 144 144 108 108 
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5. évfolyam 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiter-

jeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsa-

játítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól műkö-

dő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozi-

tív emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, kon-

centráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási 

módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez 

szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket ér-

telmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, 

általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos felada-

tunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a 

megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a 

problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és 

megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják 

építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felis-

merjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fo-

kozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazá-

sát. 

5. osztályban bővül a számkör a nagy számokkal, törtekkel, egész számokkal. A tanulók 

rendszerezik és elmélyítik a műveletekkel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a mű-

veletek fogalmára, a szöveges feladatok matematikai modelljének megalkotására. Gyakorol-

ják a hétköznapi életben előforduló mennyiségek becslését, más, tanult mértékegységbe való 

átváltását. Tájékozódnak síkban és térben, megismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzato-

kat. Fejlődik az alaklátásuk, térszemléletük. 

Ellenőrzésre 7, ismétlésre, gyakorlásra 3 órát terveztünk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matemati-

kai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

3+folyamatos 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldönté-

se, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 
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Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatás-

sal). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszerezé-

se adott szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott tulaj-

donság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

A helyes halmazszemlélet kiala-

kítása. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se: 

Tárgyak tulajdonságainak kieme-

lése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos működteté-

sével. 

A közös tulajdonságok felismeré-

se, tagadása. 

 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, haszná-

lata (pl. egyenlő; kisebb; nem 

nagyobb, nem kisebb, nagyobb; 

több; kevesebb; nem; és; vagy; 

minden; van olyan, legalább, leg-

feljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek használa-

tával.  

A lényegkiemelés, a szabályköve-

tő magatartás fejlesztése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 
A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a lényegki-
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emelés képességének 

fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, ered-

mények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőr-

zés igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is ér-

telmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írás-

ban. 

Definíció megértése és alkalma-

zása. 

Kommunikációs készség, lényeg-

kiemelés fejlesztése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: lényegkieme-

lés fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, legalább, legfeljebb. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

78 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 megneve-

zése. 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. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A mű-

veleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mér-
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fejlesztési céljai 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 magatartás fejleszté-

se. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós 

számkörben, egészek, törtek, 

tizedes törtek. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számlálás, számolás. Hallott 

számok leírása, látott számok 

kiolvasása.  

Számok ábrázolása számegyene-

sen. 

Számfogalom mélyítése, a szám-

kör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása szá-

mok kirakásával. 

 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérsék-

let, 

– földrajzi adatok (magassá-

gok, mélységek). 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok értel-

mezése matematikai szemlélettel. 

Természetismeret; 

hon- és népismeret: 

földrajzi adatok vizs-

gálata.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: időtartam 

számolása időszámítás 

előtti és időszámítás 

utáni történelmi ese-

ményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fej-

ben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Ellentett, abszolút érték. 

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: ösz-

szehasonlítás, számo-

lás földrajzi adatokkal: 

tengerszint alatti mély-

ség, tengerszint feletti 

magasság szűkebb és 

tágabb környezetünk-

ben (a Földön). 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemléltetése,  
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kétféle értelmezése, felismerése 

szöveges környezetben. 

Tizedes tört fogalma. 

A tizedes törtek értelmezése. 

Tizedes törtek jelentése, kiolva-

sása, leírása. 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mennyiségek kifejezése tizedes 

törtekkel: dm, cl, mm… 

 

Egész számok, pozitív törtek 

helye a számegyenesen, nagyság-

rendi összehasonlítások. 

Matematikai jelek értelmezése 

(<, >, = stb.) használata. 

 

Összeadás, kivonás az egészek és 

a pozitív törtek körében. 

Természetes számmal szorzás, 

osztás a törtek körében (0 szerepe 

a szorzásban, osztásban). 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó el-

lenőrzés igényének és képessé-

gének fejlesztése. Önellenőrzés, 

önismeret fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados változásai. 

Fegyelmezettség, következetes-

ség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előze-

tes becslése, ellenőrzése, kerekí-

tése. 

Egyszerű feladatok esetén a mű-

veleti sorrend helyes alkalmazási 

módjának felismerése, alkalma-

zása. Az egyértelműség és a kö-

vetkezetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

Szorzásra, osztásra vezető, az 

egységhez viszonyított egyszerű 

arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, 

egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

A következtetési képesség fej-

lesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása mi-

lyen változást eredményez a hoz-

zá tartozó mennyiségnél. 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország térképé-

ről méretarányos tá-

volságok meghatározá-

sa. 

A saját település, szű-

kebb lakókörnyezet 

térképének használata. 

 

Szabványmértékegységek és át- Gyakorlati mérések, mértékegy- Technika, életvitel és 
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váltásuk: hosszúság, terület, tér-

fogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

ség-átváltások helyes elvégzésé-

nek fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám kapcso-

lata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, becs-

lési készség fejlesztése. 

gyakorlat: főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

mérése. 

 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

ősi magyar mértékegy-

ségek. 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése: Egysze-

rű matematikai problémát tartal-

mazó és a mindennapi élet köré-

ből vett szövegek feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése, gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: olvasási és meg-

értési stratégiák kiala-

kítása (szövegben 

megfogalmazott hely-

zet, történés megfigye-

lése, értelmezése, lé-

nyeges és lényegtelen 

információk szétvá-

lasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 

különböző 

eszközökkel. 

Osztó többszörös fogalma, meg-

határozása egyszerű esetekben. 

 
 

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása 

a törtek egyszerűsítése, bővítése 

során. 

Számolási készség fejlesztése. 

 

Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, fel-

szín és térfogat számítása során. 

Számolási készség fejlesztése. 

Feladatok a mindennapi életből: 

lakás festése, járólapozása, tejes 

doboz térfogata, teásdoboz cso-

magolása stb. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, 

az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 

osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés.  

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  
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Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedes tört. Mérték-

egységek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabály-

felismerés képességének fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű ko-

ordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-

rendszerben. 

Sakklépések megadása, torpedó 

játék betű-szám koordinátákkal. 

Osztálytermi ülésrend megadása 

koordinátarendszerrel. 

Tájékozódási képesség fejleszté-

se. 

Természetismeret: 

tájékozódás a térké-

pen. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 

Sorozat megadása a képzés sza-

bályával, illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott sza-

bály szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelisme-

rés képességének fejlesztése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismeré-

se, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, terület-

lefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizs-

gálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szer-

kesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, 

szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tér elemei: pont, vonal, egye-

nes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (három-

szögek, négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigye-

lése környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok kere-

sése. 

Két pont, pont és egyenes távol-

sága. 

Körző, vonalzók helyes használa-

ta, két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 
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Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

nem nagyobb, nem kisebb…) 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben 

és a gyakorlati életben.  

Díszítőminták szerkesztése kör-

zővel. 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: (labdák, 

karikák stb.). 

 

Vizuális kultúra: épí-

tészetben alkalmazott 

térlefedő lehetőségek 

(kupolák, víztornyok 

stb.). 

A szög fogalma, mérése. Szögfaj-

ták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcsola-

ta a szög mérésével. 

Szögmérő használata. Fogalom-

alkotás képességének kialakítása, 

fejlesztése. 

Törekvés a pontos munkavégzés-

re. 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: görög 

„abc‖ betűinek hasz-

nálata. 

Téglalap, négyzet rajzolása. 
Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: párhuzamos 

és merőleges egyene-

sek  

 
 megfigyelése környe-

zetünkben (sínpár, 

épületek, bútorok, 

képkeretek stb. élei). 

Téglalap, négyzet kerülete, terü-

lete. 

Adott alakzatok kerületének, terü-

letének meghatározása méréssel, 

számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Udvarok, 

telkek kerülete. Az 

iskola és az otthon 

helyiségeinek alapte-

rülete. 

Háromszög, négyszög sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

A belső és külső szögeinek ösz-

szegére vonatkozó ismeretek 

megszerzése tapasztalati úton.  
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Az összefüggések megfigyelteté-

se hajtogatással, méréssel, tépke-

déssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

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, halmaz-

szemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott tulaj-

donságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geo-

metriai alakzatok ter-

vezése, makettek ké-

szítése. 

Derékszögű háromszög területe. 

Terület meghatározás átdarabo-

lással. 

Megfigyelőképesség fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták. 

Távolság. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőké-

pesség fejlesztése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és kísérle-

tek dobókockák, pénzérmék se-

gítségével. 

Valószínűségi és statisztikai alap-

fogalmak szemléleti alapon törté-

nő kialakítása. 

A figyelem tartósságának fejlesz-

tése. 

Kommunikáció és együttműkö-

dési készség fejlesztése a páros, 

ill. csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek végre-

hajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, rende-

zése.  

Egyszerű diagramok, értelmezé-

se, táblázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző kiad-

ványokban található grafikonok, 

táblázatok felhasználásával. 

  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, diagram, átlag. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

5. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése. 

 Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek fel-

írása, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfo-

galmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték felírása. 
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 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámí-

tása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazá-

sa. Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmér-

tékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai 

gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a 

terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felis-

merése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 

Geometria 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának is-

merete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

rajzolása. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és al-

kalmazása feladatok megoldásában. 

 Téglalap kerületének és területének kiszámítása. 

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban találha-

tó testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása. 
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6. évfolyam 
6. osztályban a törtek, negatív számok fogalmának szintézise, a műveletek kiterjesztése 

révén alakul a racionális számok halmazának fogalma. Az oszthatóság témakör jó lehetőséget 

ad a halmazokkal, a logikával kapcsolatos ismeretek alkalmazására. Az absztrakció fejlődését 

segíti elő a szöveges feladatok rajzos modelljeinek megalkotása. A problémamegoldás általá-

nos lépéseit követik a szöveges feladatok megoldásának lépései. A szimbolikus gondolkodás 

kialakulását segíti a transzformáció tanítása, az alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, 

azok közötti összefüggések felfedezése. A 6. osztály egyik fő témája az arányossági szemlélet 

kialakítása, az egyenes arányosság, a törtrész-számítás, ezen alapulva a százalékszámítás taní-

tása következtetéssel. A szimbólumok használatát készíti elő a sorozatok alkotása képzési 

szabály alapján, az egyszerű nyitott mondatok felírása. 

Ellenőrzésre 7, ismétlésre, gyakorlásra 3 órát terveztünk. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matemati-

kai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

4+folyamatos 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldönté-

se, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. Részhalmaz fo-

galma. Két véges halmaz közös része, egyesítése. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása az összes eset megtalálása 

(próbálgatással). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 

interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszerezé-

se adott szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 
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Halmazba rendezés adott tulaj-

donság alapján. 

A részhalmaz fogalom alkalma-

zása. 

Két véges halmaz közös részének, 

két véges halmaz egyesítésének 

alkalmazása. 

A helyes halmazszemlélet alakí-

tása. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se: 

Tárgyak tulajdonságainak kieme-

lése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos működteté-

sével. 

A közös tulajdonságok felismeré-

se, tagadása. 

Informatika: könyv-

társzerkezet a számí-

tógépen. 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, haszná-

lata (pl. egyenlő; kisebb; na-

gyobb; több; kevesebb; nem; és; 

vagy; minden; van olyan, leg-

alább, legfeljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek használa-

tával.  

A lényegkiemelés, a szabályköve-

tő magatartás fejlesztése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a lényegki-

emelés képességének 

fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, ered-

mények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőr-

zés igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is ér-

telmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írás-

ban. 

Definíció megértése és alkalma-

zása. 

Kommunikációs készség, lényeg-

kiemelés fejlesztése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: lényegkieme-

lés fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfel-

jebb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

87 óra 

Előzetes tudás Számok írása, olvasása (milliós számkör). Helyi érték, alaki érték, való-
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di érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok, egész számok. 

Törtek, tizedes törtek. Számok helye a számegyenesen. Számszomszé-

dok, kerekítés. Természetes számok, törtek, egész számok nagyság sze-

rinti összehasonlítása. Törtek bővítése, egyszerűsítése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások mér-

tékegységek 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. Műveleti sorrend. 

Természetes számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű számmal írásban. Törtek összeadása, kivonása, szorzása ter-

mészetes számmal. Egész számok összeadása, kivonása. 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. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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 magatartás fejleszté-

se. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A negatív egész számok és a ti-

zedes tört fogalmának mélyítése. 

Összevonás, szorzás, osztás az 

egész számok és a tizedes törtek 

körében. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó el-

lenőrzés igényének és képessé-

gének fejlesztése. Önellenőrzés, 

önismeret fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előze-

tes becslése, ellenőrzése, kerekí-

tése. 

Egyszerű feladatok esetén a mű-

veleti sorrend helyes alkalmazási 

módjának felismerése, alkalma-

zása. Az egyértelműség és a kö-

vetkezetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 
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fejlesztése. 

Közönséges tört fogalmának mé-

lyítése. Negatív törtek, törtek a 

számegyenesen.  

Matematikai jelek értelmezése 

(<, >, = stb.) használata. 

Ének-zene: a törtszám-

ok és a hangjegyek 

értékének kapcsolata. 

Szorzás, osztás a törtek körében. 

A számok reciprokának fogalma. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó el-

lenőrzés igényének és képessé-

gének fejlesztése. Önellenőrzés, 

önismeret fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos ti-

zedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifeje-

zése számokkal: természetes 

szám, racionális szám, pontos 

szám és közelítő szám. 

 

Egyszerű elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása kö-

vetkeztetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen, ellenőrzés behelyette-

sítéssel. 

 

Önálló problémamegoldó képes-

ség kialakítása és fejlesztése.  

Állítások megítélése igazságérté-

kük 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 fej-

lesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása mi-

lyen változást eredményez a hoz-

zá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a valósá-

gos viszonyok becslése települé-

sek térképe alapján.  

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország térképé-

ről méretarányos tá-

volságok meghatározá-

sa. 

A saját település, szű-

kebb lakókörnyezet 

térképének használata. 

 

Vizuális kultúra: valós 

tárgyak arányosan ki-

csinyített vagy nagyí-

tott rajza. 

A százalék fogalmának megisme-

rése gyakorlati példákon keresz-

tül. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb értelmezése, 

Az eredmény összevetése a felté-

telekkel, a becsült eredménnyel, 

a valósággal. 

Természetismeret:  

százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek 

jeleinek felismerése, 

értelmezése, az infor-

máció jelentősége.  
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megkülönböztetése. 

Egyszerű százalékszámítási fel-

adatok arányos következtetéssel. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek; pénzügyi, 

gazdasági kultúra: 

árfolyam, infláció, 

hitel, betét, kamat. 

Szabványmértékegységek és át-

váltásuk: hosszúság, terület, tér-

fogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzésé-

nek fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám kapcso-

lata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, becs-

lési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajz készítésénél a 

mértékegységek hasz-

nálata, főzésnél a tö-

meg, az űrtartalom és 

az idő mérése. 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése: Egysze-

rű matematikai problémát tartal-

mazó és a mindennapi élet köré-

ből vett szövegek feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése, gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: olvasási és meg-

értési stratégiák kiala-

kítása (szövegben 

megfogalmazott hely-

zet, történés megfigye-

lése, értelmezése, lé-

nyeges és lényegtelen 

információk szétvá-

lasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 

különböző 

eszközökkel. 

Oszthatóság fogalma. 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 többszö-

rös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Testnevelés: csapatok 

összeállítása. 
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Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása 

a törtek egyszerűsítése, bővítése 

során. 

Számolási készség fejlesztése. 

 

Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, fel-

szín és térfogat számítása során. 

Számolási készség fejlesztése. 

Feladatok a mindennapi életből: 

lakás festése, járólapozása, tejes 

doboz térfogata, teásdoboz cso-

magolása stb. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oszthatóság, osztó, többszörös. Közös osztó, közös többszörös. Kerekí-

tés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékér-

ték, 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 egyen-

lőtlenség. Mértékegységek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 

Koordináta-rendszer, pontok koordinátáinak leolvasása, koordináták-

kal adott pontok ábrázolása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabály-

felismerés képességének fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Descartes-féle derékszögű ko-

ordinátarendszer alkalmazása. 

Tájékozódási képesség fejleszté-

se. 
Természetismeret: 

tájékozódás a térké-

pen, fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek pót-

lása ismert vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak jegyzé-

se: tapasztalati függvények, soro-
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zatok alkotása.  

A helyes függvényszemlélet 

megalapozása. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk derék-

szögű koordináta-rendszerben. 

Megfigyelőképesség, összefüggé-

sek felismerésének képessége, 

rendszerező-képesség fejlesztése. 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 

Gyakorlati példák elsőfokú függ-

vényekre. 

Az egyenes arányosság grafikon-

ja. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 

Sorozat megadása a képzés sza-

bályával, illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott sza-

bály szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelisme-

rés képességének fejlesztése.  

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc: ismétlődő rit-

mus, tánclépés, moz-

gás létrehozása, hely-

meghatározás a sport-

pályán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). Kerület, terület mérése. Mennyiségek, mértékegy-

ségek. 

Négyzet, téglalap meghatározása, tulajdonságai, kerülete, területe. 

Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői, 

felszíne, térfogata.  

Szög fogalma, mérése, fajtái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizs-

gálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szer-

kesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, 

szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  
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A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás felismerése, alkalma-

zása. 

Síkidomok, sokszögek (három-

szögek, négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigye-

lése környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok kere-

sése. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

Matematikatörténet: Bolyai Já-

nos, Bolyai Farkas 

Körző, vonalzók helyes használa-

ta. 

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb…) 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

Kör tulajdonságainak alkalmazá-

sa. Húr, szelő, érintő 

A körző használata.  

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése. A problémamegoldó 

képesség fejlesztése. 

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

30°, 60°, 90°, 120°. 

Törekvés a pontos munkavégzés-

re. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: görög 

„abc‖ betűinek hasz-

nálata. 

Adott egyenesre merőleges szer-

kesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: párhuzamos 

és merőleges egyene-

sek megfigyelése kör-

nyezetünkben (sínpár, 
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épületek, bútorok, 

képkeretek stb. élei). 

Háromszögek csoportosítása ol-

dalak és szögek szerint. 

A háromszög magasságának fo-

galma. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása. Csoportosítás. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: spe-

ciális háromszögek a 

művészetben. 

Négyszögek, speciális négyszö-

gek (trapéz, paralelogramma, 

deltoid, rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak ki-

emelése, összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás különféle tulaj-

donságok szerint. 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek szerkeszté-

se, egyszerűbb esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vizuális 

kultúra: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Szimmetria a térben. 

 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geo-

metriai alakzatok ter-

vezése, makettek ké-

szítése. 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonsá-

gai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

Transzformációs szemlélet fej-

lesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus alak-

zatok. 

Tengelyesen szimmetrikus há-

romszögek, négyszögek (deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, téglalap, 

négyzet), sokszögek. 

A kör. 

A tengelyes szimmetria vizsgála-

ta hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a ter-

mészetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; ter-

mészetismeret: tenge-

lyesen szimmetrikus 

alakzatok megfigyelé-

se, vizsgálata a műal-

kotásokban. 
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Tengelyesen szimmetrikus há-

romszögek, négyszögek területe. 

Terület meghatározás átdarabo-

lással. 

Megfigyelőképesség fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Kerület, terület, magasság. 

Tengelyes tükrözés, szimmetria. 

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőké-

pesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és kísérle-

tek dobókockák, pénzérmék se-

gítségével (biztos, lehetetlen 

esemény). 

Valószínűségi és statisztikai alap-

fogalmak szemléleti alapon törté-

nő kialakítása. 

A figyelem tartósságának fejlesz-

tése. 

Kommunikáció és együttműkö-

dési készség fejlesztése a páros, 

ill. csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek végre-

hajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, rende-

zése.  

Egyszerű diagramok, értelmezé-

se, táblázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző kiad-

ványokban található grafikonok, 

táblázatok felhasználásával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: menetrend 

adatainak értelmezé-

se; kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Informatika: adatke-
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zelés, adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok (csa-

padék, hőingadozás, 

napi, havi, évi közép-

hőmérséklet). 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

6. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírá-

sa, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfo-

galmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használa-

ta. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámí-

tása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazá-

sa. Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok se-

gítségével 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 
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többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 

100) ismerete, alkalmazása. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmér-

tékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai 

gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a 

terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felis-

merése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 

Geometria 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának is-

merete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egye-

nes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, 

merőleges és párhuzamos egyenesek. 

 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmet-

ria felismerése. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és al-

kalmazása feladatok megoldásában. 

 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban találha-

tó testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása. 
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7. évfolyam 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konst-

rukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értel-

mezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a 

változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika 

kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat 

utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkot-

ni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek 

képesek ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós 

készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét 

számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ettől az évfo-

lyamtól kezdve már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések 

bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni 

különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. 

A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis 

voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, fel-

tételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének képes-

sége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatotok ké-

szüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megol-

dás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése 

csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehetősé-

get kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás 

közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szüksé-

ges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az 

egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden tan-

anyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyete-

mes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó 

szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges 

életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz hasz-

nálatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, 

megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a 

rendszerező képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reáltárgyak felé 

fordul, ott igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen 

irányú továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. 

Akinél a matematika, illetve a reáltárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok 

érdeklődést felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes 

feladatokkal lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan 
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feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, 

jobb döntést hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát. 

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbsé-

gek miatt 7. osztálytól ajánlott a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehető-

séget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának 

elmélyítésére.  

Ellenőrzésre 6, ismétlésre, gyakorlásra 3 órát terveztünk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, mate-

matikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

8 + folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk meg-

fogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és 

hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifeje-

zések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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, összefüggéseknek a megérté-

se. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesz-

tése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több szem-

pont alapján a halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, kü-

lönbsége, metszete. A részhal-

maz. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Az „és‖, „vagy‖, „ha‖, „akkor‖, A matematikai szaknyelv pontos Magyar nyelv és iroda-
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„nem‖, „van olyan‖, „minden‖ 

„legalább‖, legfeljebb‖ kifejezé-

sek használata. 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb használata. 

lom: a lényeges és lé-

nyegtelen megkülön-

böztetése. 

Egyszerű („minden‖, „van 

olyan‖ típusú) állítások igazolá-

sa, cáfolata konkrét példák kap-

csán. 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás előké-

szítése: sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítá-

sa. 

 

A gyakorlati élethez és a társtu-

dományokhoz kapcsolódó szö-

veges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, szö-

veg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; technika, életvitel 

és gyakorlat: számítá-

sos feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 
 

Egyszerű kombinatorikai felada-

tok megoldása különféle mód-

szerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

Sorba rendezés. Néhány elem 

esetén az összes eset felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetet-

len. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

42 óra  

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázo-

lása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 
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Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kap-

csolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értel-

mezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröse-

ik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis-

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezé-

se, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelős-

ségvállalás erősítése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, végte-

len tizedes törtek), példák nem 

racionális számra (végtelen, nem 

szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése. 
 

A természetes, egész és racioná-

lis számok halmazának kapcsola-

ta. 

A rendszerező képesség fejlesz-

tése. 

 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes ke-

rekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzé-

se. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz: számításos fel-

adatok. 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre. 

A hatvány fogalmának kialakítá-

sa, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, osztá-

sa. 

Hatványozásnál az alap és a kite-

vő változásának hatása a hat-

ványértékre. 

 Kémia: az anyagmeny-

nyiség mértékegysége 

(a mól). 

 

Földrajz: termelési 

statisztikai adatok. 
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10 pozitív egész kitevőjű hatvá-

nyai. 

Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási fel-

adatok. 

Prímszám, összetett szám. Prím-

tényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekessé-

gek a prímszámok köréből. 

A korábban tanult ismeretek és 

az új ismeretek közötti összefüg-

gések felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, legki-

sebb pozitív közös többszörös. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok alkalma-

zása a törtekkel való műveletek-

nél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Két szám legnagyobb közös osz-

tójának meghatározása prímté-

nyezős felbontás alapján. A leg-

kisebb pozitív közös többszörös 

meghatározása prímtényezős 

felbontás alapján. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

A következtetési képesség fej-

lesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a felme-

rülő arányossági feladatok meg-

oldása során. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz: arányossági szá-

mítások felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajzok értelmezése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben. 
Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a szá-

zalékláb fogalmának ismerete, 

A mindennapi élet és a matema-

tika közötti gyakorlati kapcsolat 
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értelmezése, kiszámításuk követ-

keztetéssel, a megfelelő össze-

függések alkalmazásával. 

meglátása a gazdasági élet, a 

környezetvédelem, a háztartás 

köréből vett egyszerűbb példá-

kon. 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

Feladatok az árképzés: árleszállí-

tás, áremelés, áfa, betétkamat, 

hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó 

bér, valamint különböző termé-

kek (pl. élelmiszerek, növényvé-

dő-szerek, oldatok) anyagössze-

tétele köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás fej-

lesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű hasz-

nálata a számítások egyszerűsíté-

sére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

 

Kémia: oldatok tö-

megszázalékos össze-

tételének kiszámítása. 

 

 

Az algebrai egész kifejezés fo-

galma. Egytagú, többtagú, egy-

nemű kifejezés fogalma. Helyet-

tesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megérté-

se, rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű szimbólu-

mok megértése és alkalmazása a 

matematikában. Betűk használata 

szöveges feladatok általánosítá-

sánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész kifeje-

zések szorzása racionális szám-

mal, egytagú egész kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok megérté-

se és a matematikában, valamint 

a többi tantárgyban szükséges 

egyszerű képletalakítások elvég-

zése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: Kép-

letek átalakítása. A 

képlet értelme, jelen-

tősége. Helyettesítési 

érték kiszámítása kép-

let alapján.  

Elsőfokú egyenletek, elsőfokú 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Mérlegelv. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogal-

mának elmélyítése. Algoritmikus 

gondolkodás továbbfejlesztése. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének fejlesz-

tés. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mításos feladatok.  
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A matematikából és a mindenna-

pi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult ma-

tematikai módszerek használatá-

val. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Feladatok például a környezetvé-

delem, az egészséges életmód, a 

vásárlások, a család jövedelmé-

nek ésszerű felhasználása köré-

ből. 

Szövegértelmezés, probléma-

megoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkü-

lönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további fej-

lesztése. 

Igényes kommunikáció kialakítá-

sa. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal kap-

csolatban.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet tagolá-

sa. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egy-

nemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

10 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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak ér-

telmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek isme-

rete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függ-

vényábrázolás). 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Két halmaz közötti hozzárende-

lések megjelenítése konkrét ese-

tekben. Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordináta-

rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyama-

tok elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: függvények-

kel leírható folyama-

tok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

A mindennapi élet, a tudomá-

nyok és a matematika közötti 

kapcsolat fölfedezése konkrét 

példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a függvé-

nyek ábrázolására. 

Fizika: út-idő. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

letek grafikus megoldása. 

Helyzetfelismerés: a tanult isme-

retek alkalmazása új helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, értelmezé-

se, készítése: szöveggel vagy 

matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfo-

galmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzé-

se a környezet szennyezettségé-

vel kapcsolatban. 

Földrajz: adatok hő-

mérsékletre, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: adatok vizsgá-

lata a levegő és a víz 

szennyezettségére vo-

natkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, csökkenés, ér-

telmezési tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögei-

nek összegére vonatkozó tapasztalatok. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 
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Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfe-

lezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordi-

nátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismere-

teket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transz-

formációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló össze-

hajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-

tésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, disz-

kusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezé-

se, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása olda-

lak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése.  

A háromszögek és a négyszögek 

tulajdonságaira vonatkozó igaz- 

hamis állítások megfogalmazásán 

keresztül a vitakészség fejleszté-

se. 

Tömör, de pontos szabatos 

kifejezőkészség fejlesztése. A 

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. 

 

A háromszögek magassága, ma-

gasságvonala, magasságpontja.  

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület meghatáro-

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program. 
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A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

zásához. Eredmények becslése. 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai Far-

kas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása megfi-

gyelés alapján. Bizonyítási igény 

felkeltése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. 

Szabályos sokszögek. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

Törekvés a tömör, de pontos, 

szabatos kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb hasz-

nálata írásban is. 

A terület meghatározása átdara-

bolással. 

A kör kerületének közelítése mé-

réssel. 

Számítógépes animáció használa-

ta az egyes területképletekhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák, területtel 

kapcsolatos számítás. 

 

Vizuális kultúra: Pan-

theon, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok (há-

romszög, trapéz, paralelogram-

ma, deltoid) szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges esz-

közök célszerű használata. Átélt 

folyamatról készült leírás gondo-

latmenetének értelmezése (pl. 

egy szerkesztés leírt lépéseiről a 

folyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajz készítése. 

 

Földrajz: szélességi 

körök és hosszúsági 

fokok. 

Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés tulaj-

donságai. A középpontos tükör-

kép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A transzfor-

mációs szemlélet továbbfejlesz-

tése. 

Vizuális kultúra: mű-

vészeti alkotások meg-

figyelése a tanult 

transzformációk segít-

ségével. 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

Halmazképző, rendszerező ké-

pesség fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a ter-

mészettel és a művészeti alkotá-

sokkal: művészeti alkotások 

vizsgálata (Penrose, Escher, Va-

sarely). 

Gondolkodás fejlesztése szim-

metrián alapuló játékokon ke-

resztül. 

Vizuális kultúra; bio-

lógia-egészségtan: 

középpontosan szim-

metrikus alakzatok 

megfigyelése, vizsgá-

lata a műalkotásokban 

és a természetben. 

Tengelyes és középpontos szim-

metria alkalmazása szerkeszté-

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: fest-

mények geometriai 
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sekben. alakzatai. 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk tulaj-

donságainak felismerése, fel-

használása a fogalmak kialakítá-

sánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek egybe-

vágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: fest-

mények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai. 

Három- és négyszög alapú egye-

nes hasábok, forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, térfogata.  

A halmazszemlélet és a térszem-

lélet fejlesztése. 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári: 

történelmi épületek 

látszati képe és alap-

rajza közötti összefüg-

gések megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: térbe-

li tárgyak síkbeli meg-

jelenítése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben.  

A gyakorlati mérések, mérték-

egységváltások helyes elvégzé-

sének fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, mér-

tékegységek átváltása. 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű hasz-

nálata a számítások egyszerűsíté-

sére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Egybevágóság.  

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 
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Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

Hasáb, henger. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

6 óra 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, grafi-

konok készítése. 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség fejlődé-

se. 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények adatai-

nak, mérkőzések 

eredményeinek táblá-

zatba rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, elemzé-

se. Adatsokaságban való eliga-

zodás képességének fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket fel-

ismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: táblá-

zatok és grafikonok 

adatainak ki- és leolva-

sása, elemzése, adatok 

gyűjtése, táblázatba 

rendezése. 

Informatika: statiszti-

kai adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése. 

Valószínűségi kísérletek, ered-

mények lejegyzése. Gyakoriság, 

Valószínűségi szemlélet fejlesz-

tése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 
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relatív gyakoriság fogalma. A tapasztalatok rögzítése képes-

ségének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés fejleszté-

se. 

Számítógép használata a tudo-

mánytörténeti érdekességek fel-

kutatásához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

7. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások ta-

gadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének ké-

pessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sor-

rendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalma-

zása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekíté-

se. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordí-

tott arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legki-

sebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a min-

dennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása követ-

keztetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása szám-

egyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása ma-

tematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásá-

ban. 
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 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcso-

latokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készí-

tése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolva-

sása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készí-

teni, pontos szerkesztéseket végezni. 

 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásá-

ban. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.  

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgás-

henger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a minden-

napjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri 

a biztos és a lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, eseten-

ként kutatási területének, eredményének megnevezése. 
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8. évfolyam 

Ebben az évfolyamban tovább folytatódik a szimbolikus gondolkodás kialakulása, ami 

megalapozza a betűkkel számolást, az egyenletek megoldását, azonosságok alkalmazását. Az 

absztrakció fejlődésével a logikai műveletek, a problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, a 

feladatmegoldás tudatosabbá válik. Ezzel együtt fejlődnek az indoklások, a bizonyítási igény. 

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbsé-

gek miatt 8. osztályban alapvetően szükséges a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel 

célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban hala-

dók tudásának elmélyítésére.  

 Ellenőrzésre 6 ismétlésre, gyakorlásra 5 órát terveztünk. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, mate-

matikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 + folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része, egyesítése. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk meg-

fogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és 

hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifeje-

zések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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, összefüggéseknek a megérté-

se. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesz-

tése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több szem- A halmazszemlélet fejlesztése. 
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pont alapján a halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, kü-

lönbsége, metszete. A részhal-

maz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

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. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a lényeges és lé-

nyegtelen megkülön-

böztetése. 

Egyszerű („minden‖, „van 

olyan‖ típusú) állítások igazolá-

sa, cáfolata konkrét példák kap-

csán. 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás előké-

szítése: sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítá-

sa. 

 

A gyakorlati élethez és a társtu-

dományokhoz kapcsolódó szö-

veges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, szö-

veg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; technika, életvitel 

és gyakorlat: számítá-

sos feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony) 

 

Egyszerű kombinatorikai felada-

tok megoldása különféle mód-

szerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. Né-

hány elem esetén az összes eset 

felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetet-

len. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

33 óra 

 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Műveletek racionális számokkal. Pozitív egész 

kitevőjű hatvány fogalma. Műveletek hatványokkal. Prímszám, prímté-

nyezőkre bontás. 

Algebrai kifejezések. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldá-

sa, mérlegelv. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel, egyenes arányosság, fordított arányosság, 

arány, arányos osztás. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kap-

csolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értel-

mezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröse-

ik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis-

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezé-

se, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelős-

ségvállalás erősítése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében. 

A hatvány fogalmának kialakítá-

sa, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási fel-

adatok. 

A négyzetgyök fogalma. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra  

(π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. A következtetési képesség fej- Magyar nyelv és iro-
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Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

lesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a felme-

rülő arányossági feladatok meg-

oldása során. 

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz: arányossági szá-

mítások felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajzok értelmezése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben. 
Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

Feladatok az árképzés: árleszállí-

tás, áremelés, áfa, betétkamat, 

hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó 

bér, valamint különböző termé-

kek (pl. élelmiszerek, növényvé-

dő-szerek, oldatok) anyagössze-

tétele köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás fej-

lesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű hasz-

nálata a számítások egyszerűsíté-

sére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

 

Kémia: oldatok tö-

megszázalékos össze-

tételének kiszámítása. 

 

Fizika: hatásfok ki-

számítása. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész kifeje-

zések szorzása racionális szám-

mal, egytagú egész kifejezéssel.  

Egyszerű szimbólumok megérté-

se és a matematikában, valamint 

a többi tantárgyban szükséges 

egyszerű képletalakítások elvég-

zése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: Kép-

letek átalakítása. A 

képlet értelme, jelen-

tősége. Helyettesítési 

érték kiszámítása kép-

let alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visz- Az egyenlő, nem egyenlő fogal- Fizika; kémia; bioló-
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szavezethető egyenletek, elsőfo-

kú egyenlőtlenségek megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

mának elmélyítése. Algoritmikus 

gondolkodás továbbfejlesztése. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének fejlesz-

tés. 

gia-egészségtan: szá-

mításos feladatok.  

A matematikából és a mindenna-

pi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult ma-

tematikai módszerek használatá-

val. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Feladatok például a környezetvé-

delem, az egészséges életmód, a 

vásárlások, a család jövedelmé-

nek ésszerű felhasználása köré-

ből. 

Szövegértelmezés, probléma-

megoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkü-

lönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további fej-

lesztése. 

Igényes kommunikáció kialakítá-

sa. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal kap-

csolatban.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet tagolá-

sa. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egy-

nemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

15 óra 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Függvények és ábrázolásuk derékszögű koordináta-rendszerben. Lineá-

ris függvények. 

Grafikonok értelmezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak ér-

telmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek isme-

rete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függ-

vényábrázolás). 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények és ábrázolásuk a 

derékszögű koordinátarendszer-

ben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyama-

tok elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: függvények-

kel leírható folyama-

tok. 

Lineáris függvények. 

 (Példa nem lineáris függvényre: 

f(x) = x
2
, f(x) =׀x׀). 

Függvények jellemzése növeke-

dés, csökkenés. 

A mindennapi élet, a tudomá-

nyok és a matematika közötti 

kapcsolat fölfedezése konkrét 

példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a függvé-

nyek ábrázolására. 

Fizika: út-idő; feszült-

ség-áramerősség. 

Grafikonok olvasása, értelmezé-

se, készítése: szöveggel vagy 

matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfo-

galmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzé-

se a környezet szennyezettségé-

vel kapcsolatban. 

Földrajz: adatok hő-

mérsékletre, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: adatok vizsgá-

lata a levegő és a víz 

szennyezettségére vo-

natkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, csökkenés, ér-

telmezési tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
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Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögei-

nek összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen és középpontos tükrözés. 

Nevezetes szögpárok. 

Háromszögek egybevágóságának esetei. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfe-

lezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordi-

nátáinak a leolvasása. 

Háromszögek, speciális négyszögek kerületének és területének kiszá-

mítása. 

Háromszög, négyszög alapú hasábok, hengerek felszínének és térfoga-

tának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismere-

teket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transz-

formációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló össze-

hajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-

tésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, disz-

kusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezé-

se, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eltolás, a vektor fogalma. Egyszerű alakzatok eltolt képé-

nek megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 
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igényének fejlesztése. 

Három- és négyszög alapú egye-

nes hasábok, forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, térfogata.  

Ismerkedés a forgáskúppal, gúlá-

val, gömbbel. 

A halmazszemlélet és a térszem-

lélet fejlesztése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári: 

történelmi épületek 

látszati képe és alap-

rajza közötti összefüg-

gések megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: térbe-

li tárgyak síkbeli meg-

jelenítése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben.  

A gyakorlati mérések, mérték-

egységváltások helyes elvégzé-

sének fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, mér-

tékegységek átváltása. 

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz 

élete és munkássága. A 

pitagoraszi számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a ma-

tematika az emberiség kultúrájá-

nak része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program felhasz-

nálása a tétel bizonyításánál. 

 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű hasz-

nálata a számítások egyszerűsíté-

sére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség fejleszté-

se: a középpontos nagyítás, ki-

csinyítés felismerése hétköznapi 

szituációkban. 

Földrajz: térkép. 

 

Biológia-egészségtan: 

mikroszkóp. 
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Vizuális kultúra: valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy na-

gyított rajza. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.  

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

7 óra 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Módusz, medián. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése, esélylatolgatás. Biztos, lehetetlen események. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, grafi-

konok készítése. 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség fejlődé-

se. 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények adatai-

nak, mérkőzések 

eredményeinek táblá-

zatba rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, elemzé-

se. Adatsokaságban való eliga-

zodás képességének fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket fel-

ismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: táblá-

zatok és grafikonok 

adatainak ki- és leolva-

sása, elemzése, adatok 

gyűjtése, táblázatba 

rendezése. 
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Informatika: statiszti-

kai adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, ered-

mények lejegyzése. Matematika-

történet: érdekességek a valószí-

nűség- számítás fejlődéséről. 

Valószínűségi szemlélet fejlesz-

tése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok rögzítése képes-

ségének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés fejleszté-

se. 

Számítógép használata a tudo-

mánytörténeti érdekességek fel-

kutatásához. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

8. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások ta-

gadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének ké-

pessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sor-

rendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalma-

zása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekíté-

se. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordí-

tott arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legki-

sebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész ki-
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tevők esetén. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a min-

dennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása követ-

keztetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása szám-

egyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása ma-

tematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásá-

ban. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcso-

latokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készí-

tése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolva-

sása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készí-

teni, pontos szerkesztéseket végezni. 

 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásá-

ban. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesz-

tése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

(szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgás-

henger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a minden-

napjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fo-

galmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, eseten-

ként kutatási területének, eredményének megnevezése. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

 

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodá-

sához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában hagyományosan a történe-

lem mint múltismeret áll, mely a társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat 

egyik alapja. Ez az identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a haza és a nem-

zet legnagyobb kohéziós erőt jelentő összefogó erején át, az európai kontinens közösségei 

által az emberiség egészéhez való tartozás érzéséig terjed. Kölcsönös függésünk megértése 

meghatározó jelentőségű, amely világtörténelmi látásmódot követel, és a különböző – főleg 

európai – kultúrák, de leginkább határainkon inneni és túli nemzeti értékeink megbecsülését 

jelenti. 

A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség múltjával 

kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös 

kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és 

tágabb közösségek számára. Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, 

olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, 

hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk 

hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán 

az a célja, hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a 

jelenben. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb 

nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. 

A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet 

eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – élményszerű a tanítás. Az 

általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat szemléletesen megjelenítő 

történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, sodró valóságának, a valaha volt 

élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését jelentik. Segítik átélni a tanulóknak a 

történeti valóságot, vagyis a segítségükkel juttathatjuk el tanulóinkat a történelmi elemzésig, a 

megfelelő következtetések, általánosítások segítségével a tudományosan megalapozott 

történelmi ismeretek rendszeréhez. 

Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt képszerű 

megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén alapuló és 

tevékenység-központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek eszközei között 

fontos szerepet játszik a jeles történelmi személyiségek bemutatása, valamint az egyes korok 

embereinek mindennapjait bemutató életmódtörténet. A 7–8. évfolyamos tanulók 

gondolkodása már inkább elvont fogalmi szintű, amely képes a múlt valóságát az általánosítás 

magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva feldolgozni. A 

történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is szükség van, mely azonban 

már komolyabb elemzéssel társul, mivel ezek a tanulók képesek a történelem 

megismerésének, a jelenségek elemzésének magasabb szintjére is. 

A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatában a 

fejlesztési feladatok révén valósul meg. A tananyag elsajátítása elsősorban tanulói 

tevékenységgel lehetséges, a tevékenységek elvégzésére irányuló képességek fejlesztése pedig 

különböző típusú feladatok révén történik. A történelem megismeréséhez az ember és 

társadalom műveltségi terület egészére is érvényes fejlesztési területek – az ismeretszerzés és 
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tanulás, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, valamint az időben és térben való 

tájékozódás – járulnak hozzá a legsajátosabb módon. Fontos, hogy a tanulók – az élethosszig 

tartó tanulás igényének megfelelve – képessé váljanak ismereteket meríteni szűkebb 

környezetükből, történetekből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs eszközökből, a 

világhálóról, statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges 

forrásokból és más ismerethordozókból. Az is lényeges, hogy az ezekből szerzett ismereteket 

egyre önállóbban és kritikusabban értelmezzék, és tudjanak belőlük következtetéseket 

levonni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet 

példákat találni. Elvárás, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő évfolyamokhoz kötött 

fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy 

melyik témánál melyik fejlesztési feladatot, vagy feladatokat, milyen konkrét formában 

dolgozza fel. A táblázatok témák rovatában dőlt betűvel jelöltük a tájékoztató jellegű, csupán 

javasolt ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témákat, a fejlesztési követelmények példaként 

szolgáló feladatait, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagait. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összponto-

sító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon reagálnak a diákokat 

közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan tu-

dományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudo-

mány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek 

fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó tudás összekapcsolásá-

ban. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társadalom, az 

állam és a gazdaság, amelyben saját maguk és családjuk mindennapi élete zajlik. 

Nem mindegy tehát, hogy a tanulók találkoznak-e ezekkel a kérdésekkel iskolai ta-

nulmányaik során, vagy sem. Mint ahogy az sem mellékes, hogy az iskola ösztönzi-e őket az 

aktív, cselekvő állampolgárként való életre, vagy az őket körülvevő világ társadalmi, közéleti 

és gazdasági problémáival akkor találkoznak először, amikor azokat már nekik maguknak kell 

megoldaniuk. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköreinek feldolgozása – 

cselekvési minták bemutatásával, szituációs gyakorlatok szervezésével, tapasztalatszerzési 

lehetőségek megteremtésével és bizonyos gyakorlatias készségek fejlesztésével – sokat tehet 

azért, hogy a fiatalok ne álljanak majd védtelenül bonyolult élethelyzetekben. 

A történelem, illetve a társadalmi és állampolgári ismeretek témaköreihez tetszés sze-

rint, több helyen is hozzá kapcsolhatók a médiaismeret tartalmai, melyeket úgy érdemes be-

építeni a helyi tantervbe, hogy azok egyszerre segítsék az adott tartalom jobb megértését, va-

lamint az általános iskolai médiaoktatás fejlesztési céljainak megvalósulását. A kerettanterv-

ben megjelenő média tartalmak közvetlenül beépíthetők a történelem 7–8. évfolyam anyagá-

ba, de különálló egységként is feldolgozhatók. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 

egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvá-

rásként jelennek meg. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan 

alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat 

kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés meg-

alapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári 
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kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos szempont az 

adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási értékeinek a 

megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi múltat feldolgozó 

történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, sze-

repük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is. 

A rendszeres történelemtanítás az első két évben a történetek feldolgozásán, a jeles 

történelmi személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten 

tárgyalva a magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a 

magyarságot – egyebek mellett – a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, 

történetek, valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. Figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy a múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a nemzedékek 

közös történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza 

meg a tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevé-

kenység-központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Töre-

kedni kell a történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek 

világát élet közelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály 

élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy figyelembe vegyük az 5–6. osztályos tanulók jel-

lemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell 

az alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 

 

5. osztály 

 

Tematikai egység 
Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, adós-

ság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való alkalmazko-

dás jelentőségét, valamint a különböző emberi közösségeknek (család, 

törzs stb.) az egyes történelmi korokban betöltött szerepét. Tudatosulnak 

benne az állam különböző társadalomszervező funkciói (munka meg-

szervezése, védelem stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak 

munkája teremtette meg, valamint a múlt emlékei, maradványai meg-

óvásra érdemesek. 

Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből 

ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok 

valós és a fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló 

történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezés-

módját. Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri annak techni-

káját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a földrajzi térképek-

hez viszonyítva is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, az alsó tagozatos 

történelmi tárgyú olvasmá-

nyok felidézése. 

 

Rejtőzködő múlt, a régészek 

munkája. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Tankönyvi szövegek ta-

nulmányozása. (Pl. a régé-

szet szerepe a múlt megis-

merésében.) 

– Képek, képsorok megfi-

Magyar nyelv és irodalom: 

Mondák, mitológiai történe-

tek, bibliai történetek (pl. a 

teremtéstörténet és a vízözön 

története a Bibliában). 
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Képek az őskori ember életé-

ből. 

 

Varázslók és varázslatok. Az 

őskor kulturális emlékei. 

 

Az első letelepült közösségek: 

falvak és városok. 

Falvak és városok.
1
 

 

Az időszámítás. 

 

Az ókori Egyiptom. Hétköz-

napok és ünnepek. 

 

A piramisok titkai: az egyip-

tomi vallás, tudomány és mű-

vészetek. 

 

A Biblia. Történetek az Ószö-

vetségből. Dávid és Salamon. 

A világvallások alapvető taní-

tásai. Népek és vallások egy-

másra hatása. 

 

Ókori keleti örökségünk Me-

zopotámia, India, Kína terüle-

téről. Az írásbeliség kezdetei. 

Hasonlóságok és különbsé-

gek.  

gyelése. (Pl. az emberek 

őskori tevékenységei lele-

tek és rekonstrukciós raj-

zok alapján.) 

– Információk rendezése. 

(Pl. bibliai történetek ol-

vasása alapján.) 

– A hallott és olvasott elbe-

szélő szövegek tartalmá-

nak elemzése. (Pl. bibliai 

történetek meghallgatása, 

olvasása alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Valós és fiktív elemek 

megkülönböztetése. (Pl. 

Bábel tornya.) 

 

Kommunikáció: 

– Ismertető az őskori szer-

számokról, eszközökről; a 

művészet kezdeteiről. (Pl. 

a barlangrajzok és őskori 

szobrok alapján.) 

– A nagy folyamok szere-

pének érzékeltetése a 

földművelés kialakulásá-

ban. (Pl. az öntözéses 

földművelés és a kereske-

delem kialakulásának 

okai, következményei.) 

– Az ókori kulturális örök-

ség számbavétele írásban 

és szóban. (Pl. a pirami-

sok, a kínai nagy fal; az 

írásfajták.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az időszámítás kialakulá-

sának okai és jelentősége. 

(Pl. időszalag készítése.) 

Erkölcstan: 

Alapvető erkölcsi értékek. 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a térképen, égtá-

jak, földrészek, alapvető tér-

képészeti jelölések. Az állatok 

háziasítása. 

 

Vizuális kultúra:  

Őskori művészet: építmények, 

barlangrajzok, szobrok (pl. 

Stonehenge, altamirai bar-

langrajz). Egyiptomi és me-

zopotámiai sírtípusok és 

templomok (pl. Kheopsz fáraó 

piramisa, zikkurat 

/toronytemplom/, a karnaki 

Amon templom), szobrok az 

ókori Egyiptomból (pl. az 

írnok szobra, Nofretete fej-

szobra), ókori keleti falfest-

mények vagy domborművek 

(pl. Fáraó vadászaton – thé-

bai falfestmény). 

Értelmező kulcs-

fogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történel-

mi forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi kulcsfo-

galom 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, 

kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

                                                 
1
 

 A Témák oszlopban itt és a továbbiakban a NAT azon feldolgozható ismétlődő és hosszmetszeti témáit 

jelöltük, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földműve-

lés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, pi-

ramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kí-

na. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 

 

Tematikai egység Az ókori görög-római világ 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós események-

ről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai 

történetek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy 

az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat 

védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségü-

kért tett bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a történelem 

szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett cselekedeteik 

alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy az ókori rómaiak olyan 

hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a Kárpát-medence területére is 

kiterjedt, így fontos a pannóniai római örökségünk kulturális emlékei-

nek megismerése, megbecsülése és védelme. 

Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való 

összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti 

emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A meg-

ismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos 

forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes történelmi 

események időrendbe állítására és időszalagon való elhelyezésére is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák a krétai és trójai 

mondakörből. 

 

A görögök vallása és az ókori 

olimpiák. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Hétköznapok Athénban és 

Spártában. 

Gyermekek nevelése, oktatá-

sa. 

 

Történetek a görög-perzsa 

háborúk korából. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése a 

görög világról. (Pl. az 

életmód jellegzetességei.) 

– Információk gyűjtése a 

görög-római világban le-

zajlott jelentősebb hábo-

rúkról képek és történelmi 

térképek segítségével. (Pl. 

a görög-perzsa háborúk, a 

pun háborúk.) 

– Történetek és képek gyűj-

tése az ókori római világ-

ból. (Pl. Romulus és Re-

mus mondája; olvasmá-

nyok feldolgozása Róma 

fénykoráról.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mese, monda, mítosz. (Pl. 

ismert görög mondák Promé-

theuszról, Odüsszeuszról, 

Daidalosz és Ikaroszról.) 

 

Idegen nyelvek:  

Néhány példa a görög/latin 

szavak átvételére a tanult ide-

gen nyelvben. 

 

Matematika: 

A római számok. 

 

Erkölcstan: 

A vallási közösség és vallási 

intézmény. A nagy világvallá-
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Az athéni demokrácia virág-

kora. 

 

Művészek és művészetek, 

tudósok és tudomány az ókori 

görög világban. 

  

Történetek Nagy Sándorról. 

Birodalmak. 

 

Róma alapítása és terjeszke-

désének kezdetei. A pun há-

borúk és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi kör-

nyezet. Közlekedés, úthálózat, 

hírközlés. 

 

Köztársaságból egyeduralom. 

Híres és hírhedt császárok. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

A régi Róma művészeti emlé-

kei, híres tudósai és művészei. 

 

Élet a Római Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

 

Pannónia provincia. 

 

A kereszténység zsidó gyöke-

rei, kialakulása és elterjedése. 

Az Újszövetség. Jézus törté-

nete.  

A világvallások alapvető taní-

tásai, vallásalapítók, vallás-

újítók.  

 

A Római Birodalom meg-

gyengülése, a Nyugatrómai 

Birodalom bukása. 

– Képszerű ismeretek gyűj-

tése az antik építészetről. 

(Pl. a görög és római épí-

tészet hasonlóságainak és 

különbségeinek összeveté-

se.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Valóság és fikció szétvá-

lasztása egy-egy görög és 

római mondában. (Pl. a 

trójai faló története vagy 

Romulus és Remus.) 

– Mondák forráskritikai 

elemzése. (Pl. a valós és a 

fiktív elemek megkülönböz-

tetése az Ariadné fonaláról 

szóló történetben.) 

– A hódító Róma történelmi 

szerepe. (Pl. a római hódí-

tások pozitív és negatív kö-

vetkezményei.) 

– Lelet és rekonstrukció ösz-

szevetése. (Pl. Colosseum, 

diadalívek stb.) 

 

Kommunikáció: 

– A görög világ főbb jelleg-

zetességeinek bemutatása. 

(Pl. néhány monda szóbeli 

felidézése.) 

– Szituációs játék. (Pl. az 

athéni demokrácia műkö-

dése.) 

– Rendszerező tábla készíté-

se (pl. az ókori Hellászról 

és a Római Birodalomról). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Az Itáliai-félsziget elhe-

lyezkedése, felszínének 

jellegzetességei. A Római 

Birodalom terjeszkedése. 

(Pl. a második pun háború 

nyomon követése törté-

nelmi térképen; a Római 

Birodalom helye Európa 

mai térképén.) 

 Az időszámítás techniká-

jának gyakorlása. (Pl. a 

sok világképe és erkölcsi taní-

tásai. 

 

Természetismeret:  

A félsziget fogalma, jellegze-

tességei a gazdasági életben. 

A Balkán-félsziget és az Itáli-

ai félsziget Európa térképén.  

 

Vizuális kultúra:  

Ókori épületek maradványai 

(pl. az athéni Akropolisz, a 

római Colosseum); a görög és 

római emberábrázolás, portré-

szobrászat; korai keresztény 

és bizánci templomok. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. Wolfgang 

Petersen: Trója; Oliver Sto-

ne: Nagy Sándor; Ridely 

Scott: Gladiátor; William 

Wyler: Ben Hur; Franco 

Zeffirelli: Jézus élete.) 
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főbb görög és római ese-

mények ábrázolása párhu-

zamos időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

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

ség. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, 

állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, csá-

szárság, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rab-

szolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, 

Jézus, Mária, József, Attila. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, 

Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a 

marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Ju-

lius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, 

az ókor vége). 

 

 

Tematikai egység A középkori Európa világa 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor világá-

ból/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társa-

dalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy 

a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából 

pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a társadalmi éle-

tet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák meg. Érzékeli, 

hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi irányzatainak (lovagi 

kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk van. Felismeri a közép-

kori keresztény államok kialakulása jelentőségét. 

Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, meghatá-

rozó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. Sokol-

dalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember életét, és. 

szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek elbeszélésével. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Frank Birodalom és keresz-

tény királyságok. A Bizánci 

Birodalom. 

 

Az iszlám vallás megjelenése 

és alapvető tanításai. Az isz-

lám kulturális hagyatéka. Né-

pek és vallások egymásra ha-

tása, együttélése. 

 

A keresztény egyház felépíté-

se, jellemzői. 

A fontosabb európai államok 

az első ezredfordulón. 

 

Az uradalmak. Földesurak és 

jobbágyok. 

Család, lakóhely. 

 

A keresztény egyház. Világi 

papok és szerzetesek. 

 

Lovagi életmód, lovagi eré-

nyek. A keresztes hadjáratok. 

 

A középkori városok. A ka-

tedrálisok és a gótika. 

A polgárok. Falvak és város-

ok. 

 

A céhek kialakulása, feladatai 

és működésük. 

A távolsági kereskedelem 

vízen és szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Járványok a középkorban. 

Betegségek, járványok. 

 

A középkori Európa öröksége. 

 

A humanizmus és a rene-

szánsz. A könyvnyomtatás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A középkori élet színterei-

nek, főbb jellemzőinek 

megismerése. (Pl. a föl-

desúri vár felépítésének, az 

egyes részek funkciójának 

számba vétele képek alap-

ján.) 

– Ismeretek gyűjtése az érett 

középkorról. (Pl. a rene-

szánsz stílus jegyeinek 

megfigyelése festmények, 

szobrok és épületek képei-

nek segítségével; a vallási 

fanatizmus megnyilvánulá-

sai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi csoportok jel-

legzetességeinek felisme-

rése, összevetése. (Pl. a 

bencés rend legfontosabb 

jellegzetességeinek ismere-

te; társadalmi csoportok 

[szerzetesek, lovagok] kö-

zös jellemzői.) 

– A középkori városok jel-

legzetességeinek számba-

vétele, magyarázata, az 

életmód jellemzői. (Pl. ké-

pek és térképek segítségé-

vel megértetni, miért az 

adott helyen alakultak ki a 

középkori városok.) 

– Kérdések megfogalmazása 

egyszerű írásos források 

alapján. (Pl. a könyvnyom-

tatás elterjedésének jelen-

tősége a kultúrában.) 

 

Kommunikáció: 

– A középkori életmód is-

mertetése szóban vagy fel-

dolgozása játékos formák-

ban. (Pl. apródból lovag – 

a lovaggá válás folyama-

tának megbeszélése dra-

Magyar nyelv és irodalom: 

Középkori témájú mesék, 

mondák a királyokról, lova-

gokról, földesurakról. 

 

Idegen nyelvek: 

A híresebb középkori városok 

nevének helyes kiejtése a ta-

nult nyelven. 

 

Matematika: 

Az „arab‖ számok eredete. 

 

Vizuális kultúra: 

A középkori építészet, a ro-

mán és a gótikus stílus jel-

lemzői; középkori freskók, 

táblaképek, üvegablakok és 

oltárszobrok. Reneszánsz pa-

loták. 

A reneszánsz nagy mesterei. 

 

Ének-zene:  

Gregorián énekek, a rene-

szánsz zene. 

 

Testnevelés és sport: Érdekes-

ségek a testedzés történetéből 

– a parasztok sportjai, lovagi 

játékok. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

 Részletek népszerű játékfil-

mekből (pl. Mel Gibson: A 

rettenthetetlen; Luc Besson: 

Jeanne d’Arc.) 
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matizált formában) 

– Események, történések 

dramatikus megjelenítése. 

(Pl. hűbéri eskü, lovaggá 

avatás.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A középkori birodalmak 

térképen való elhelyezése. 

(Pl. a Frank Birodalom, a 

Bizánci Császárság.) 

– Az időszalag használatá-

nak, valamint a tanult év-

számokkal való számítás 

gyakorlása. (Pl. a tanult 

események elhelyezése az 

időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, ál-

lam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, 

vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, 

majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, közép-

kori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Biroda-

lom, Német-római Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása‖), 800 (Nagy Károly császár), XV. szá-

zad (könyvnyomtatás). 

 

 

Tematikai egység A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; 

mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar 

mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és közem-

berek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, áldozat-

készség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. Értékeli 

hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedé-

sét, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és azok jelentő-

ségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a közösség érdekében 

tett cselekedeteik alapján értékeli. 

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott 

kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. Felismeri a 
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mondák és valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat egyaránt. 

Különböző források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai 

gondolkodását. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák, krónikák és történe-

tek a magyarság eredetéről és 

vándorlásáról. 

 

Az ősi magyar harcmodor. 

Honfoglalás és letelepedés a 

Kárpát-medencében. A kalan-

dozó hadjáratok. 

 

A keresztény magyar állam 

megalapítása, Géza fejedelem 

és Szent István intézkedései. 

 

A keresztény magyar állam 

megerősítése Szent László és 

Könyves Kálmán uralkodása 

idején. 

 

A tatárjárás. Az ország újjá-

építése a tatárjárás után. IV. 

Béla, a második honalapító. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

Árpád-kori kulturális öröksé-

günk. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyar őstörténetre vo-

natkozó ismeretek szerzése 

különböző típusú források-

ból. (Pl. a rovásírásos 

ABC megismerése.) 

– Történetek megismerése és 

feldolgozása. (Pl. Szent 

István és Szent László le-

gendáiból.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Forrásütköztetés a honfog-

laló magyarok életmódjára 

vonatkozó ismeretek 

megbeszélése során (Pl. 

az ősi magyar hitvilág és 

az új vallás összehasonlí-

tása.) 

– Történelmi személyiség 

jellemzése (pl. Szent Ist-

ván király Intelmeinek rö-

vid részletei alapján). 

 

Kommunikáció: 

– Beszámolók, kiselőadások 

tartása. (Pl. Csaba királyfi, 

a vérszerződés, a fehér ló 

mondája.) 

– Rekonstrukciós rajzok 

elemzése. (Pl. az ősi ma-

gyar öltözködés, lakhely, 

szerszámok és fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Történelmi mozgások 

megragadása. (Pl. a hon-

foglalás útvonalai.) 

– Kronológiai adatok rende-

zése. (Pl. a jelentősebb Ár-

pád-házi uralkodók elhe-

lyezése az időszalagon.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

A hun-magyar mondakör. 

Részletek magyar szentek 

legendáiból. 

 

Természetismeret: 

A Kárpát-medence tájegysé-

gei, gazdaságföldrajzi jelleg-

zetességeik. 

 

Ének-zene: 

A magyar népzene régi rétegű 

és új stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 

 

Vizuális kultúra: 

Festmények, szobrok és fil-

mek a magyar mondavilágról, 

a vérszerződésről, a honfogla-

lásról és az államalapításról. 

Népvándorlás kori tárgyak. A 

román stílus hazai emlékei. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret:  

Részletek népszerű játékfil-

mekből. (Pl. Koltay Gábor: 

Honfoglalás; Koltay Gábor: 

István, a király.) 

Értelmező kulcs-

fogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelme-

zés, történelmi nézőpont. 
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Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gaz-

daság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, adó, 

vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsa-

lád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, 

tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért 

püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esz-

tergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–

1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 

1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

 

 

6. osztály 

 

Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 

hősök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben 

megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a társa-

dalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve önfel-

áldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja a 

törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. Felismeri az ösz-

szefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép életében. 

Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 

csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és való-

ságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi és 

írásos források szövegét. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom megerősíté-

se I. Károly idején. 

 

Nagy Lajos, a lovagkirály. 

Főbb törvényei. 

 

Egy középkori város: Buda. 

 

Hunyadi János törökellenes 

harcai. 

A nándorfehérvári diadal. 

 

Hunyadi Mátyás uralkodása 

és reneszánsz udvara. 

Uralkodók és államférfiak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése, 

rendszerezése és értelme-

zése szöveges és képi for-

rásokból. (Pl. I. Károly po-

litikai és gazdasági intéz-

kedése írásos és képi for-

rások felhasználásával.) 

– Történeti események fel-

dolgozása mai szövegek és 

rövid korabeli források 

alapján. (Pl. a nándorfe-

hérvári győzelem.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és irodalom: 

Népmesék és mondák Mátyás 

királyról. Arany János: Toldi. 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene Mátyás ki-

rály udvarából. 

 

Vizuális kultúra: 

A gótikus és a reneszánsz 

stílus építészeti emlékei Ma-

gyarországon. 

A középkori Buda műemlé-

kei. 

Mátyás visegrádi palotája. A 
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A mohácsi vereség és követ-

kezményei. Buda eleste. 

– Lelet és rekonstrukció ösz-

szevetése. (Pl. egy vár ma-

kettje és romjai.) 

 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadások tartá-

sa. (Pl. Élet a középkori 

Budán.) 

– Uralkodók és politikájuk 

jellemzése. (Pl. a lovagki-

rály külső és belső tulaj-

donságai.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Szinkronisztikus vázlat 

készítése (pl. a XIV-XV. 

századi egyetemes és ma-

gyar történelmi eseményei-

ről). 

corvinák. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelme-

zés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, 

gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, tör-

vény, királyság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kor-

mányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi 

Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 
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Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 

valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli is-

meretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a 

Napkirályról és udvaráról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdemé-

nyezőképesség (tudományos felfedezések és technikai találmányok stb.) 

a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, 

újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. 

Látja, hogy a fejlettebb népek, államok erőfölényük birtokában leigáz-

zák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, valamint, hogy az államok közöt-

ti és társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer háborúhoz vagy pol-

gárháborúhoz vezetnek, melyek jelentős emberáldozatokkal járnak. 

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és 

amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás 

okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora 

újkori „fényes udvarokról‖, információk gyűjtésére, képi és szöveges 

források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes 

használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, 

események és mai életünk között. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések okai 

és céljai. Hódítók és meghódí-

tottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

A felfedezések hatása az eu-

rópai (és amerikai) életre. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában. 

 

A Napkirály udvara. 

 

A felvilágosodás kora. Törté-

nelemformáló eszmék. 

 

Az észak-amerikai gyarmatok 

függetlenségi harca. Az Egye-

sült Államok létrejötte. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése és 

rendszerezése tanári elbe-

szélés, tankönyvi szövegek 

és képek alapján. (Pl. a 

Kolumbusz előtti Európán 

kívüli világról.) 

– Következtetések levonása 

a feldolgozott informáci-

ókból. (Pl. a reformáció fő 

tanításai egy Luther-

szövegrészlet alapján.) 

– Írásos vagy rajzos vázlat 

elemzése. (Pl. a királyi ön-

kényuralom és az alkotmá-

nyos királyság jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek azonosítása 

egy-egy történelmi jelen-

ség kapcsán (pl. a felfede-

zések okai és céljai)  

Kommunikáció: 

– Beszámolók készítése. (Pl. 

egy felfedező útja.) 

Vizuális kultúra: 

A protestáns templomok kül-

ső-belső arculata. 

A barokk stílus jellegzetessé-

gei. A versailles-i palota és 

Szentpétervár. A barokk leg-

nagyobb mesterei. 

 

Ének-zene: 

A barokk és a klasszikus zene 

néhány mestere. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

Részletek népszerű játékfil-

mekből (pl. Ridley Scott: A 

Paradicsom meghódítása; 

Eric Till: Luther; Mel Gibson: 

A hazafi). 



 

623 

 

– Saját vélemény megfogal-

mazása (pl. a felvilágoso-

dás felentőségéről). 

– Összehasonlító táblázatok 

készítése (pl. a katolikus és 

protestáns vallások kü-

lönbségeiről). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A korszak néhány kiemelt 

eseményének elhelyezése 

az időszalagon. 

– Néhány kiemelt esemény 

megjelölése kontúrtérké-

pen. (Pl. a felfedező utak és 

az első gyarmatok.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, értelmezés, jelentőség. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, 

gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, 

politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, parla-

mentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, 

jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, 

Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok világá-

ról, az „igazságos‖ Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfelál-

dozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország közösségei-

nek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a hódítókkal 

szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vere-

ség esetén is a behódolás helyett megegyezést eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és 

Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti helyze-

tünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a politikai 

megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvé-

sek saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes egymásnak el-

lentmondó források értékelésére. Igény felkeltése múzeumok, várak 

felkeresésére határokon innen és túl. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt or-

szág lakóinak élete. 

 

Végvári harcok – végvári hő-

sök. A nagy várháborúk éve 

(1552). 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Reformáció és katolikus meg-

újulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

aranykora Bethlen Gábor ide-

jén. 

 

Élet a török hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes harcok és 

vallási mozgalmak a XVII. 

században, a török kiűzése. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

 

Az ország újjáépítése, a hó-

doltsági területek benépesíté-

se. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információgyűjtés, rend-

szerezés a tankönyvből és 

olvasókönyvekből (pl. a 

végvári katonák életéről). 

– Életmód-történeti ismere-

tek gyűjtése. (Pl. a kor jel-

legzetes magyar, német és 

török ruházkodása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A három országrész jelleg-

zetességeinek összevetése. 

– A személyiség szerepe a 

történelemben: (Pl. II. Rá-

kóczi Ferenc élete, pálya-

képe.) 

 

Kommunikáció: 

– Kiselőadás tartása a refor-

mációról és ellenreformá-

cióról. (Pl. kulturális hatá-

suk elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Történelmi térkép elemzé-

se. (Pl. információk gyűjté-

se a három részre szakadt 

ország térképének segítsé-

gével.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Gárdonyi Géza: Egri csilla-

gok; Arany János: Szondi két 

apródja. 

 

Ének-zene: 

Népdalok a török korból, ku-

ruc dalok. A barokk zene. A 

tárogató. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb barokk műemlé-

kek Magyarországon. 

Az erdélyi építészet jellegze-

tességei. 

A török hódoltság műemlékei: 

mecsetek, minaretek és für-

dők. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret:  

Részletek népszerű játékfil-

mekből. (Pl. Várkonyi Zoltán: 

Egri csillagok.) 

Értelmező kulcs-

fogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, 

népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, biroda-

lom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, haj-

dú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, 

Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk‖ éve), 

1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–

1780 (Mária Terézia). 
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Tematikai egység 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és 

Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok 

Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok 

az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az szabadság, 

egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy társadalmi mozgósító 

erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és gazdasági átalakulások-

nak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata fel-

tárhatja a személyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, 

hogy az utókor nézőpontjából többnyire az válik történelmi személyi-

séggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes érdekei elé a közösség hosz-

szú távú érdekeit helyezi. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbsé-

geket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos útjait. 

Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc taní-

tásának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi szemé-

lyiségei példamutató életét és munkásságát. Megismeri a reformkor leg-

jelentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentőségét a korábbi ma-

gyarországi és a korabeli európai viszonyok tükrében. Képes a történeti 

forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, információinak felhasználá-

sára, következtetések levonására történelmi térképek segítségével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és vív-

mányai. A jakobinus terror. 

 

Napóleon felemelkedése és 

bukása. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

Az ipari forradalom első felta-

lálói és találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, hírköz-

lés. 

 

Széchenyi István elméleti és 

gyakorlati munkássága. 

 

A reformkori rendi ország-

gyűléseken felmerülő fő kér-

dések. 

 

Kossuth Lajos programja és 

szerepe a reformkorban. 

 

Az 1848-as forradalom. 

A szabadságharc fontosabb 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tanári elbe-

szélés és vázlatrajz alapján. 

(Pl. Széchenyi és Kossuth 

reformkori tevékenysége.) 

– Következtetések levonása 

rövid közjogi forrásrészle-

tekből. (Pl. az Emberi és 

polgári jogok nyilatkoza-

tából.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Változások és hatásaik 

nyomon követése. (Pl. a 

szabadságharc bukásának 

következményei.) 

– Érvekkel alátámasztott vé-

lemény megfogalmazása. 

(Pl. Robespierre zsarnok 

vagy forradalmár?) 

 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadás jelentős 

történelmi személyiség éle-

Magyar nyelv és irodalom: 

Csokonai, Kölcsey, Vörös-

marty és Petőfi versei; Jókai 

Mór: A kőszívű ember fiai. 

 

Természetismeret: 

Az iparfejlődés környezeti 

hatásai. 

 

Ének-zene: 

Marseillaise, a nagy romanti-

ka mesterei. Erkel: Himnusz; 

Egressy Béni: Szózat; 1848-as 

dalok. 

 

Vizuális kultúra: 

A kort bemutató történeti 

festmények. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret:  

Részletek népszerű játékfil-

mekből (pl. Andrzej Wajda: 

Danton; Bereményi Géza: A 
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csatái és jeles szereplői. téről. (Pl. Wesselényi Mik-

lósról, Kölcsey Ferencről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Jelentős események egy-

másra hatásának vizsgála-

ta. (Pl. a forradalom és a 

pozsonyi rendi országgyű-

lés történései.) 

Hídember). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forrada-

lom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, vá-

ros, gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, 

államszervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, val-

lás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, 

tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, 

reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős 

kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi tör-

vény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi 

Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 

1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 (reformor-

szággyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. 

(a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Bat-

thyány Lajos kivégzése). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori 

egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A csa-

ládhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes 

megélése. 

A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

azonosítása. 

Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szo-

kásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfo-

galmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gon-

dolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli. 
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Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogal-

mazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszo-

nyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az em-

beri közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az áruter-

melés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő va-

gyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alap-

jául szolgálnak. 

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek szá-

mos esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozá-

sa során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épülete-

ket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosí-

tására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a 

valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi 

személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rende-

zésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múze-

umban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szer-

zett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez 

alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 

képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelen-

ség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot be-

csülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményé-

nek figyelembe vételére. 

 

 

7–8. évfolyam 

 

Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a 

korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokol-
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dalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő társadal-

mi és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb lehetőséget kí-

nál az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra és a hazafiság-

ra nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli magyarság sorsát 

nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az európai integráció és 

a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges nemzeti azonosságtudat kialakí-

tásával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia 

készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban a társadalmi, állampol-

gári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos 

cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind 

magasabb szintre emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is 

képessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez 

már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a 

képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell 

arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. A két 

évfolyam anyaga az elmúlt másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, állampol-

gári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy megértsék 

saját korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt történelmé-

ben keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a de-

mokrácia értékeinek bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a demok-

ratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket át-

fogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való eligazodás-

ra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hét-

köznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését 

célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az 

iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és állampolgári, 

valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez.  általános neve-

lési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára való nevelést, 

a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a tanulókban, 

a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A témakö-

rök a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják a ko-

rábban megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. 

E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen ez az év fordulópon-

tot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a szocializáció. Egyre fon-

tosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a 

gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult 

társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká vál-

nak, ezért fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő 

jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni 

érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. Elsősorban azon képességek megerősö-

dését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók el tudnak igazodni számukra ismeret-

len helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problémákra, amelyekkel szembe-

sülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános emberi és 

polgári normáknak megfelelő módon viselkednek. 
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Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy 

tanulási irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is fontos 

lehet mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint 

a gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 

Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei is számos izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. 

Ezek az egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol 

támogatják az adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos 

fejlesztési céljainak a megvalósulásához is. 

 

7. osztály 

 

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középko-

ri és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a felfedezők 

élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es magyar forrada-

lom és szabadságharc eseményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés megje-

lenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a közösségteremtés új for-

máját. Tudatosul benne a nemzetállamiság társadalmi összetartó ereje.  

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítá-

sára, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika történelme közös voná-

sainak egybevetésére. Felismeri, hogy a középkori és az újkori vezető 

államok közül néhány a XIX. században és ma is vezető szerepet tölt 

be a politikai és gazdasági életben. Megismeri és képes mérlegelni a 

tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív oldalát egyaránt. 

Megérti és értelmezi a változások lényegét, képes saját vélemény ki-

fejtésére, önálló kutatómunkával történő alátámasztására. Képes az 

egyes események nyomon követésére és értelmezésére térképen, bizo-

nyos tények, adatok felkutatásával. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egységes Németország 

létrejötte. 

 

Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. 

 

Az ipari forradalom második 

szakaszának feltalálói és ta-

lálmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek és 

katonai tömbök kialakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése lexi-

konokból, az internetről 

vagy könyvtári kutatással. 

(Pl. a közlekedés fejlődése 

a lovas kocsitól az autóig.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Magyarázat az egységes 

államok kialakulásának 

történelmi okaira. (Pl. az 

Egyesült Államok megszü-

letése.) 

 

Vizuális kultúra: 

A XIX-XX. század forduló-

jának stílusirányzatai. 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc zenéje. A kort 

idéző híres operarészletek. 

 

Fizika: 

Korabeli felfedezések, újítá-

sok, találmányok (pl. autó, 

izzó, telefon). Ezek működé-

sének elvei. 
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Kommunikáció: 

– Beszámoló készítése va-

lamilyen témáról. (Pl. a 

korszak magyar tudósai, 

feltalálói.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A tanult földrajzi helyek-

nek térképen történő meg-

keresése. 

– Vaktérkép (pl. a központi 

hatalmak és az antant or-

szágok berajzolásához). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interp-

retáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, gazda-

sági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, parlamentarizmus, de-

mokrácia, közigazgatás, birodalom. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szo-

ciáldemokrácia, tömegkultúra. 

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült 

Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

Tematikai egység 
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Ma-

gyarországon 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar 

polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi Európa 

viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi vértanúk em-

léknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a zsar-

noki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti szembenállás felol-

dásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken alapuló 

megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és megbecsüli a bé-

kés országépítő munka eredményeit, értékeit. 

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő gaz-

dasági és társadalmi folyamatait, fontosabb történéseit a XIX. század 

második feléből. Megérti, hogy az adott lehetőségek minél teljesebb 

körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős előrelépést 

hozott. Képes elemezni a korszak eredményeit, összehasonlítva a ko-

rábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai vi-

szonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, személyiség munkás-

ságát. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország az önkényura-

lom éveiben. 

 

A kiegyezés; Deák Ferenc 

szerepe létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Magyarország gazdasági, 

társadalmi és kulturális fejlő-

dése. 

Népek egymásra hatása, 

együttélése. 

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar Monar-

chia együtt élő népei. A nem-

zetiségek helyzete. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A millenniumi ünnepségek. 

Hazánk a XX. század elején. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adatok oszlop- és kör-

diagramokban történő fel-

dolgozása.(Pl. a korszak 

gazdasági fejlődésének jel-

lemzői.) 

– Ismeretszerzés írásos és 

képi forrásokból. (Pl. tájé-

kozódás Budapest XIX. 

századi történelmi emléke-

iről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek és ellenérvek gyűj-

tése a kiegyezésről. (Pl. vi-

ta arról, hogy ez a lépés az 

ország megmentésének 

vagy elárulásának tekint-

hető-e.) 

– Beszámoló a millenniumi 

eseményekről a kor fény- 

és árnyoldalait is bemutat-

va. 

 

Kommunikáció: 

– A dualista rendszer állam-

szerkezeti ábrájának elké-

szítése, és magyarázata. 

– A kiegyezésben főszerepet 

játszó személyiség portré-

jának bemutatása (pl. Deák 

Ferenc, Eötvös József, Fe-

renc József). 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Földrajzi, néprajzi (pl. 

honismereti) és történelmi 

térképek összevetése. 

– Budapest fejlődésének 

nyomon követése (pl. ko-

rabeli és mai térképek 

alapján). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bár-

dok; Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk. 

 

Vizuális kultúra:  

A magyar történeti festészet 

példái. 

A századforduló magyar épí-

tészeti emlékei és legismer-

tebb festői (Pl. Rippl-Rónai 

József, Csontváry Kosztka 

Tivadar). 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

A családok eltérő helyzete, 

életszínvonala a XIX. század 

végén. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-
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rások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-

sági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, 

hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millenni-

um, agrárország, emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös 

József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 

 

Tematikai egység A nagyhatalmak versengése és az első világháború 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok 

kialakulása Európában, mely folyamat konfliktusokhoz vezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi helyzet-

ben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt feladatá-

nak érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a békés életvi-

szonyok jelentőségét. 

Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat, 

benne a szövetségkötéseket. A téma hazai vonatkozásaihoz ismereteket 

merít önálló gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan tájékozódni, a 

katonai eseményeket nyomon követni a térképen. Tudatosul benne, 

hogy Európa történelmének addigi legvéresebb időszaka az első világ-

háború volt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyarmatbirodalmak kiala-

kulása. Élet a gyarmatokon. 

 

Az első világháború kirobba-

nása. 

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Magyarok az első világhábo-

rúban. 

 

A háború következményei 

Oroszországban, Lenin és a 

bolsevikok hatalomra kerülé-

se. 

 

Az Egyesült Államok belépé-

se és az antant győzelme a 

világháborúban. 

Történelemformáló eszmék. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Jegyzetek készítése Európa 

nagyhatalmainak vezetői-

ről. (Pl. II. Vilmos, Ferenc 

József, II. Miklós). 

– Ismeretszerzés a XIX. szá-

zad végi nagyhatalmakról 

az internetről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése (pl. a há-

ború törvényszerű kitörése, 

illetve annak elkerülhető-

sége mellett). 

 

Kommunikáció: 

– Grafikonok, táblázatok 

elemzése, készítése az első 

világháború legfontosabb 

adatairól. 

– Vita. (Pl. A politikusok 

Földrajz: 

Európa, és benne a Balkán 

helye a mai földrajzi térképe-

ken. 

 

Kémia: 

Vegyi fegyverek kémiai alap-

jai. 

 

Ének-zene: 

Katonanóták archív felvéte-

lekről. 

 

Vizuális kultúra: 

Korabeli fotók, albumok; 

részletek a Magyar évszázad-

ok című tévésorozatból. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Játékfilmek részletei (Pl. 
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szerepe és felelőssége az 

első világháború kirobban-

tásában.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– A történelmi tér időbeli 

változásai. (Pl. a határok 

újrarajzolása a háború 

után)  

– Vaktérképek készítése. (Pl. 

frontvonalak berajzolása.) 

– Az események ábrázolása 

időszalagon. 

Jean Renoir: A nagy ábránd; 

Stanley Kubrick: A dicsőség 

ösvényei; Delbert Mann: 

Nyugaton a helyzet változat-

lan stb.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése történelmi 

eseményekről és személyek-

ről az interneten. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazda-

sági teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet, birodalom, 

szuverenitás, háború, hadsereg. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátor-

szág, kétfrontos háború. 

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első 

világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvé-

tel). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két háború között 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása 

az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csa-

tái, új fegyverei, és a világégés következményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a győzte-

sek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a válsá-

gok következményeként a szélsőséges politikai erők befolyásának nö-

vekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, azonosítja a modern 

diktatórikus rendszerek jellemzőit, és elítéli azokat. 

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes nyo-

mon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi ösz-

szefüggéseket, egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni. Felis-

meri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és diktatú-

rák közti vetélkedés jegyében telt el. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Párizs környéki békék. Ismeretszerzés, tanulás: Földrajz: 
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Európa új arca. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban Sztálin, a 

diktátor. A GULAG rendsze-

re. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági világválság az 

Egyesült Államokban és Eu-

rópában. 

 

Nemzetiszocializmus Német-

országban, Hitler a diktátor. 

 

A náci terjeszkedés kezdetei 

Európában. 

– Ismeretek szerzése a béke-

kötés dokumentumaiból 

(pl. új országhatárok). 

– Statisztikák összevetése 

(pl. az európai nagyhatal-

mak és gyarmataik terüle-

tük, népességük, ásvány-

kincseik alapján). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazá-

sa a számunkra igazságta-

lan békéről. 

– Az első világháború utáni 

békék történelmi követ-

kezményei, és az abból 

eredő újabb konfliktusok 

felismerése. 

– Többféleképpen értelmez-

hető szövegek és képi do-

kumentumok elemzése. 

 

Kommunikáció: 

– A gazdasági világválság 

magyarázata, összehasonlí-

tása napjaink gazdasági fo-

lyamataival. 

– Diagramok készítése (pl. 

termelési és munkanélküli-

ségi adatokból). 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Az események és az év-

számok elhelyezése a tér-

képen. 

Kelet- és Közép-Európa tér-

képe. 

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és játékfilmek, 

fotók, albumok. Játékfilmek 

(pl. Chaplin: Modern idők, A 

diktátor), rajzfilmek (pl. Miki 

egér), Walt Disney stúdiója 

(pl. Hófehérke és a hét tör-

pe). 

Építészek (pl. W. Gropius, F. 

L. Wright, Le Corbusier), 

szobrászok (pl. H. Moore) és 

festők (pl. H. Matisse, P. 

Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali). 

 

Ének-zene: 

Neoklasszicizmus (pl. Stra-

vinsky: Purcinella). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, politika, ál-

lam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, parlamentariz-

mus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fa-

sizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, 

gazdasági válság. 

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 
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Topográfia: Szovjetunió, New York. 

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjet-

unió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler 

hatalomra kerülése). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni 

békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai megemlékezé-

sek: a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti kü-

lönbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és következmé-

nyeit. Tudatosul benne a trianoni békediktátum és országcsonkítás 

igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg azt. Megérti, 

hogy egy-egy nemzet érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nem-

zet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem egyszer végzetes kataszt-

rófaként éli meg. 

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és 

egymás mellé állításával önálló véleményt alkot az adott korszakról. 

Ezek alapján a korszak és szereplői tevékenységének kiegyensúlyozot-

tan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem elhallgatva bűneit 

sem. Felismeri, hogy a két háború közötti magyar politikát döntően a 

trianoni döntésre választ adó revízió határozta meg. Képes térképen 

bemutatni a Trianont követő területi változásokat, majd a revíziók ide-

iglenes eredményeit. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az őszirózsás forradalom és a 

tanácsköztársaság okai, kö-

vetkezményei. 

 

A trianoni békediktátum, 

országvesztés és a Horthy-

korszak kezdete. 

 

A Horthy korszak jellegze-

tességei. 

 

A kultúra, a művelődés a 

Horthy-korszakban.  

Gyermekek nevelése, oktatá-

sa. 

 

A határon túli magyarság 

sorsa a két világháború kö-

zött. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Információk gyűjtése, 

grafikonokból, tábláza-

tokból, szöveges forrá-

sokból (pl. a Magyaror-

szágra nehezedő háború 

utáni terhekről). 

 Korabeli képi információ-

források feldolgozása (pl. 

plakátok, képeslapok, új-

ságillusztrációk). 

 A kor helyi és lakóhely 

környéki építészeti emlé-

keinek felkeresése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Az 1918–1920 közötti 

folyamatok értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert izolálja 

a C-vitamint. 

 

Ének-zene: 

Kodály Zoltán és Bartók Béla 

zeneszerzői jelentősége. 

 

Vizuális kultúra: 

Aba-Novák Vilmos: Hősök 

kapujának freskói Szegeden, 

Derkovits Gyula: Dózsa-

sorozata. 
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A revíziós politika első sike-

rei. 
 Saját vélemények megfo-

galmazása történelmi 

helyzetekről (pl. a király 

nélküli Magyar Király-

ságról). 

 Információk gyűjtése, 

elemzése, érvek, ellenér-

vek felsorakoztatása (pl. a 

trianoni békediktátummal 

kapcsolatban). 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 A revízió határmódosítá-

sainak nyomon követése, 

térképek és táblázatok se-

gítségével. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit ré-

teg, középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, 

kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki 

Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a 

Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy kor-

mányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 

1940 (a második bécsi döntés). 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális 

törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai meg-

emlékezések: a holokauszt emléknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, 

elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak következményeit. 

Tudatosulnak benne a hátországot sem kímélő háborús pusztítások. A 

frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a 

háború kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét. 

Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb 

eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak 

tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti 
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igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek 

tiszteletének fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának 

belátása. Tudatosulnak benne azok az okoknak, amelyek a pusztító 

háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt. 

Képes önálló tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. 

filmek) felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező 

táblán) ábrázolni tudja a háború fontosabb történései időrendjét, képes 

a térképen az egyidejűleg több fronton (és földrészen) is zajló 

események nyomon követésére. Tájékozott a háború fontosabb 

szereplőiről, megfelelően értékelve a tevékenységüket. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kez-

dete és első évei. 

 

A Szovjetunió német megtá-

madása. Koalíciók létrejötte. 

A totális háború. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Fordulat a világháború mene-

tében. 

Magyarország hadba lépésé-

től a német megszállásig. 

 

A hátország szenvedései. 

Népirtás a második világhá-

borúban, a holokauszt. 

 

A második front megnyitásá-

tól a világháború végéig. A 

jaltai és a potsdami konferen-

cia. 

 

Magyarország német meg-

szállása. A holokauszt Ma-

gyarországon. Szálasi és a 

nyilasok rémuralma. Szovjet 

felszabadítás és megszállás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Írásos források, eredeti 

fotók és dokumentumfil-

mek feldolgozása (pl. a 

háború kirobbanásával 

kapcsolatban). 

– Önálló ismeretszerzés, 

majd beszámoló filmek 

alapján (pl. Ryan közle-

gény megmentése, 

Schindler listája, A bukás). 

– Diagramok készítése, ér-

telmezése (pl. a háborús 

erőviszonyok ábrázolása). 

– Haditechnikai eszközök 

megismerése. 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Magyarázat arra, hogy ha-

zánkat földrajzi helyzete és 

revíziós politikája hogyan 

sodorta bele a háborúba. 

– Vita, elemzések, kiselő-

adások tartása a Horthy-

korszak revíziós politiká-

jával kapcsolatban. 

– Háborús háttérintézmé-

nyek (pl. hátország, hír-

szerzés, koncentrációs tá-

bor, GULAG) összehason-

lítása. 

 

Kommunikáció: 

– Fegyverek, katonai eszkö-

zök és felszerelések bemu-

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós: Nem tudha-

tom. 

 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, háborús albu-

mok. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Dokumentumfilmek 

(pl. a második világháború 

nagy csatái), játékfilmek (pl. 

Andrzej Wajda: Katyń; Mic-

hael Bay: Pearl Harbor – Égi 

háború; Joseph Vilsmaier: 

Sztálingrád; Andrzej Wajda: 

Csatorna; Ken Annikin: A 

leghosszabb nap; A halál 

ötven órája; Rob Green: A 

bunker). 
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tatása (pl. repülők, harcko-

csik, gépfegyverek, öltöze-

tek). 

– Kiselőadások tartása, ol-

vasmányok, filmek, elbe-

szélések alapján. 

– Érvek, ellenérvek egy-egy 

vitára okot adó esemény-

ről. (Pl. Pearl Harbor 

megtámadása; a partra-

szállás.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– A főbb háborús események 

időrendbe állítása térsé-

genként, frontonként. 

– Térképek elemzése, a fo-

lyamatok összefüggései-

nek megértése, távolságok, 

területek becslése. 

– Egyszerű stratégiai térké-

pek és csatatérképek készí-

tése. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, gazda-

ság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-

kedelem, politika, állam, államforma, államszervezet, diktatúra, birodalom, 

emberi jog, polgárjog, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, 

zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Ausch-

witz, Berlin, Jalta, Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. 

június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Ma-

gyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Ál-

lamok hadba lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a 

sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német megszállá-

sa), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Hor-

thy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége 

Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. 

szeptember 2. (Japán kapitulációja). 
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8. osztály 

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépü-

lése 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének törté-

netisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó in-

formációk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. szá-

zaddal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes megosztott-

ságának veszélyeit, képes ennek személyes sorsokon keresztül való 

átélésére. Látja a nukleáris háború lehetőségének veszélyeit. Tudato-

sulnak benne a demokratikus és diktatórikus társadalmi rendszerek 

közötti különbségek az emberi szabadságjogok biztosítása terén. Látja, 

hogy a demokrácia a közös döntés intézményrendszerének az emberi 

jogokat leginkább biztosító formája. 

Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák napja-

ink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni az 

adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevet-

ni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes törté-

nelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes akár egymás-

nak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a történelmi hite-

lesség szempontjából. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ kialakulá-

sa. 

Az 1947-es párizsi békeszer-

ződések. 

 

A kettéosztott Európa. A 

NATO és a Varsói Szerződés 

születése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Válsággócok és fegyveres 

konfliktusok a hidegháború 

korában (Izrael Állam létre-

jötte, arab-izraeli és vietnami 

háborúk). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk rendszerezése 

és értelmezése (pl. az 

Egyesült Államok és a 

Szovjetunió vetélkedésé-

ről). 

– Információk szerzése a 

családok, gyermekek, nők 

helyzetéről a kettéosztott 

világban (pl. Európa nyu-

gati és keletei felében és 

Észak-Amerikában). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Kérdések megfogalmazása 

különféle eseményekhez 

kapcsolódóan. 

– Egymásnak ellentmondó a 

források gyűjtése, elemzé-

se és ütköztetése. 

– Érvek gyűjtése azzal a 

kérdéssel kapcsolatban, 

hogy a globalizáció köze-

lebb hozza vagy eltávolít-

ja-e az egyes embereket 

Földrajz: 

Kisebb államok és nagyha-

talmak gazdasági, területi 

méreteinek összevetése. 

 

Vizuális kultúra: 

A korszak jellemző képző-

művészeti alkotások. Köztéri 

szobrok. Modern építészet. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Játékfilmek (pl. Dror Zahavi: 

Légihíd – Csak az ég volt 

szabad, Adrzej Wajda: Hamu 

és gyémánt). 

 

Ének-zene: 

Penderecki: Hirosima emlé-

kezete; Britten, Ligeti 

György. 
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egymástól. 

 

Kommunikáció: 

– Önálló gyűjtőmunkán ala-

puló beszámoló (pl. a táv-

írótól a mobiltelefonig 

címmel). 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– A NATO országok és a 

Varsói Szerződés tagálla-

mainak azonosítása a tér-

képen. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erő-

forrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, ke-

reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államforma, köztár-

saság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, demok-

rácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhata-

lom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- 

és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, 

az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói 

Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a második világháború végétől az 1956-

os forradalom és szabadságharc leveréséig 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság 

Magyarországon. A kommunista és szocialista eszmék. A második 

világháború következményei hazánkban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos 

átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét. Érté-

keli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt 

emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben 

hősiességét, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése 

érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak sor-

sával, szolidáris velük. 

Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen 

és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne Magyarország 

sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák embertelenségét, az ebből 
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fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a vas-

függöny mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az akkor 

élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó múzeumok 

anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes vitában képvi-

selni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország 1945–1948 

között. 

 

Kommunista diktatúra: Ráko-

si, a diktátor. 

 

A személyes szabadság kor-

látozása, a mindennapi élet az 

ötvenes években. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Az 1956-os magyar forrada-

lom és szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk, adatok, té-

nyek gyűjtése, értelmezé-

se. (Pl. a korszak tanúinak 

meghallgatása, jegyzetek 

készítése.). 

– Az 1956-os események 

nyomon követése több szá-

lon. Adatgyűjtés, fotók, 

filmek, a Terror Háza Mú-

zeum meglátogatása. Vita-

fórum a visszaemlékezé-

sekről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi személyiségek 

(pl. Rákosi és társai) jel-

lemzése. 

– A felszámolt polgári élet-

forma és az új életkörül-

ményeinek összehasonlítá-

sa. 

 

Kommunikáció: 

– Saját vélemény megfogal-

mazása a Rákosi-

diktatúráról. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– A magyar internálótáborok 

helyének megkeresése 

Magyarország térképén 

(pl. Recsk, Hortobágy). 

– Az 1956. október 23. és 

november 4. közötti ese-

mények kronológiai sor-

rendbe állítása. 

– Magyarország vaktérképén 

az 1956-ban hazánkra törő 

szovjet csapatok útvonalá-

nak bejelölése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról; Tamás Lajos: 

Piros a vér a pesti utcán; Má-

rai Sándor: Mennyből az an-

gyal. 

 

Vizuális kultúra: 

Az ötvenes évek építészete. 

Az első lakótelepek. A kor-

szak jellemző képzőművésze-

ti alkotásai. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

 Játékfilmek (pl. Bacsó Péter: 

A tanú; Goda Krisztina: Sza-

badság, szerelem). 
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Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, élet-

mód, város, nemzet, nemzetiség; 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazda-

sági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, állam-

forma, köztársaság, államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, egyházüldözés, vallás-

szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepíté-

sek, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mind-

szenty József, Nagy Imre, Kádár János. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második 

köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 

1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom 

leverésének kezdete). 
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Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb fel-

bomlása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának 

kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új 

katonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti 

összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés fejlődésképte-

lenségét, tudatosulnak benne a bukás körülményei és következményei. 

Megismeri a két világrendszer vetélkedésének főbb történéseit. Felis-

meri a szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás lénye-

gi elemeit. 

Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet segítségé-

vel, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, valamint dokumentum-

filmek felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság két útja: piacgaz-

daság és tervgazdaság. 

 

Az életmód változása, a po-

puláris kultúra kialakulása és 

terjedése a világban. 

Öltözködés, divat. 

 

Tudományos és technikai 

forradalom. Fegyverkezési 

verseny és űrprogram.  

Felfedezők, feltalálók. 

 

A nyugati integráció. Az 

enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai szovjet típusú 

rendszer összeomlása. 

Birodalmak. 

 

A rendszerváltó Közép-

Kelet-Európa. Németország 

egyesülése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia 

felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Adatok, képek gyűjtése a 

fegyverkezési és űrprog-

ramról. 

– Információk gyűjtése a 

nagyhatalmak politikai és 

gazdasági helyzetéről. Ha-

sonlóságok és különbségek 

felismerése, megfogalma-

zása. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Problémák felismerése, a 

szocialista gazdaság egyre 

jobban megmutatkozó 

gyengeségeinek elemzése 

(pl. a tervutasításos rend-

szer). 

– Érvek, ellenérvek gyűjtése 

a két rendszer (kapitaliz-

mus és szocializmus) mű-

ködésének értékeléséhez. 

Vitafórum rendezése. 

– A lényeg kiemelése, a 

kulcselemek megértetése 

grafikonok és képek alap-

ján. 

 

Kommunikáció: 

 A szocialista és a kapita-

lista rendszer bemutatása 

szóban, kiselőadás tartása 

Földrajz: 

Közép- és Kelet-Európa or-

szághatárainak változása. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A XX. század második felé-

nek filmművészete. (Pl. 

Florian Henckel von 

Donnersmarck: A mások éle-

te.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése interneten 

jeles történelmi személyekről 

(pl. Gorbacsov, Szaharov, II. 

János Pál, Reagan), esemé-

nyekről (pl. a berlini fal le-

bontása). 

 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson – Lake – 

Palmer: Egy kiállítás képei; 

John Williams: Filmzenék 

(pl. Csillagok háborúja, Har-

ry Potter). 

http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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a szocializmusról forrá-

sok, olvasmányok alap-

ján. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Történelmi térkép és mai 

földrajzi térkép együttes 

használata. (Pl. a közép- 

és kelet-európai országok 

földrajzi helyzetének 

meghatározása.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, vá-

ros, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-

kedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atom-

katasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlová-

kia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz‖, nyugati di-

áklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a 

KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv hábo-

rú), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, 

Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO bombázása). 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése  
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A 

nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. Politi-

kai fordulat a rendszerváltó kelet-európai államokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait, 

képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, folyamatokat a 

demokratikus értékek jegyében. 

Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. 

Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a demokratikus és a 

környezettudatos gondolkodás. Azonosul az egységes Európa gondola-

tával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió létrejötte és Ismeretszerzés, tanulás: Földrajz: 
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működése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A közelmúlt háborúi, válság-

gócai (Közel-Kelet, Afga-

nisztán, Irak, Irán). 

 

A globális világ sajátosságai, 

globalizáció előnyei és hátrá-

nyai. 

Történelemformáló eszmék. 

– A személyes tapasztalatok-

ra alapozott információk 

gyűjtése (pl. a televízió, a 

mobiltelefon, az internet) 

előnyeiről és hátrányairól. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Környezeti- és atomka-

tasztrófák értékelése egy 

mai tizenéves. 

 

Kommunikáció: 

 Önálló vélemény megfo-

galmazása a szűkebb és 

tágabb környezetünket 

befolyásoló tényezőkről. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 A rendszerváltás (rend-

szerváltozás) ütemének 

összehasonlítása a volt 

szocialista országokban. 

Az Európai Unió kibővülése 

és jelenlegi működése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az ökológiai változások fi-

gyelemmel kísérése a XXI. 

század elején. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A XXI. század első évtized-

ének filmművészete. 

 

Erkölcstan: 

Az ember szerepe, helye a 

gyorsan változó világban. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erő-

forrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, ke-

reskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parla-

mentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatú-

ra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, in-

ternet, tömegkommunikáció. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni 

egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 11. 

(terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik 

az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 

 

 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek 

összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917–



 

646 

 

1990/1991 között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul 

benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű kompromisszum 

eredménye és kártékony volta. 

Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-európai 

népeinek történetéről. Megismeri azánk útját a forradalom utáni meg-

torlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk‖ főbb eseményein 

keresztül a rendszerváltozásig. 

A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése családtör-

téneti elemek felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1956 utáni kádári diktatú-

ra, a megtorlás időszaka. 

 

A kádári konszolidáció. Élet 

a „legvidámabb barakkban‖. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer megváltoztatása 

kezdetei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Önálló információgyűjtés 

a kádári diktatúra éveiről. 

(Pl. az 1956-os forrada-

lom hőseinek elítélése; a 

szövetkezetek létrehozá-

sa.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

 Történelmi folyamat 

elemzése (pl. Magyaror-

szág útja a kommuniz-

mustól szocializmus bu-

kásáig). 

 Érvek gyűjtése ugyan-

azon korszak egyik, illet-

ve másik történelmi sze-

replője mellett, illetve el-

len. 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés a Kádár-

rendszer élő tanúival. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Gazdasági, társadalmi, 

kulturális különbségek a 

magyar és a korabeli 

nyugat-európai társadal-

mak között. 

Vizuális kultúra: Dokumen-

tum- és játékfilmek, a Me-

mentó Szoborpark. 

Makovecz Imre építészete, 

Erdélyi Miklós művészete. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi né-

zőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
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gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, állam-

szervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, de-

mokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, am-

nesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakite-

lek. 

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazda-

sági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 

1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság 

kikiáltása). 

 

 

Tematikai egység 
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az egypártrendszer 

működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai és jelei a Kádár-

korszak utolsó éveiben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt taga-

dó álláspontokat kritikával illeti, a következményeket differenciáltan 

értékeli. 

Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát, 

erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése. 

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A demokrá-

cia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása. A vita-

kultúra fejlesztése.) 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A demokratikus jogállam 

megteremtése. 

 

Magyarország csatlakozása a 

NATO-hoz és az Európai 

Unióhoz. 

 

A gazdasági élet és a jogi 

intézményrendszer a mai 

Magyarországon. 

 

A magyarországi nemzetisé-

gek és etnikai kisebbségek.  

A cigány (roma) népesség 

helyzete. 

 

A határon túli magyarság 

sorsa a rendszerváltozást kö-

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismerkedés a jogállami-

ság intézményrendszeré-

vel. Következtetések le-

vonása, majd azok rend-

szerezése. A napi köz-

életből vett példák felso-

rakoztatása. 

 Tapasztalatok gyűjtése a 

család, a szűkebb és tá-

gabb környezet, az iskola 

mindennapi életéből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 A határon túl élő magya-

rok sorsának megismeré-

se, a valós és fiktív ele-

mek megkülönböztetése. 

Földrajz: 

A Kárpát-medence magyarok 

által lakott területeinek meg-

határozása, vaktérképre raj-

zolása. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

A családok életszínvonalának 

változása a rendszerváltást 

követően. 
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vetően. 

Kisebbség, nemzetiség. 
 Történetek, élő tanúk 

visszaemlékezései, azok 

meghallgatása. (Pl. a 

rendszerváltás korának 

aktív szereplői és tanúi.). 

 

Kommunikáció: 

 Saját vélemény kialakítá-

sa a rendszerváltás évei-

nek dilemmáiról és ese-

ményeiről. 

 A médiumok hírei és a 

környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Az erdélyi, kárpátaljai, 

felvidéki és délvidéki 

magyarok életviszonyai-

nak összehasonlítása 

egymással és a hazai vi-

szonyokkal. 

 Jelentősebb határon túli 

magyarlakta települések 

bejelölése vaktérképre. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi né-

zőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, állam-

szervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, de-

mokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, de-

mokratikus intézményrendszer, jogállam. 

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl 

Ferenc. 

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a 

szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 

(Magyarország EU-tag lett). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi szabályok 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok is-

merete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az eltérő 

vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden közösséget a 

résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok hoznak létre és 

tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok azonosítása. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Szokás, hagyomány, illem, 

erkölcs. 

 

A jogi szabályozás sajátossá-

gai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, diákjo-

gok. 

 

Egyenlőség és egyenlőtlensé-

gek a társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: valami-

lyen hivatalos ügy elintézésé-

ben. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A médiából vett példák 

azonosítása az alapvető 

emberi jogok érvényesü-

lése, illetve megsértése 

témakörében. 

– Társadalmi egyenlőtlen-

ségek és egyenlőségek 

azonosítása történelmi 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Személyes tapasztalatok 

és korábban tanult isme-

retek kapcsolása a szokás, 

a hagyomány, az illem, az 

erkölcs és a jog fogalmá-

hoz. 

– Különböző társadalmi 

szabályok összehasonlítá-

sa és tipizálása. 

– Jogok és kötelezettségek 

egymáshoz kapcsolása a 

közösségi életben. 

 

Kommunikáció: 

Hon- és népismeret: 

Magyar népszokások. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilággal szembeni köte-

lességeink, és az állatok jogai. 

 

Erkölcstan: 

Szabadság és korlátozottság. 

Színesedő társadalmak. A 

társadalmi együttélés közös 

normái. 
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– Érvelés valamilyen diák-

jog érvényesítésének 

szükségessége mellett. 

Kulcsfogalmak Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

Fogalmak Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hi-

vatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári alapismeretek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult alaptípusai-

nak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek össze-

egyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb politikai 

rendszereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban korábban ta-

nultak fogalmi rendszerezése.  

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy vona-

lakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás gyakoroltatása 

egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban.  

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Államformák (királyság, köz-

társaság). 

 

Politikai rendszerek (demok-

rácia, diktatúra). 

 

A demokratikus állam műkö-

désének alapelvei (hatalom-

megosztás, hatalomgyakorlás 

és társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

 

Magyarország politikai in-

tézményei (államszervezet és 

társadalmi érdekképvisele-

tek). 

 

A média, mint hatalmi ág. 

A nyilvánosság szerepe a 

közéletben. 

 

Tapasztalatszerzés: részvétel 

a diákönkormányzat munká-

jában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az államformákra és poli-

tikai rendszerekre vonat-

kozó történelmi ismeretek 

bemutatása szóban vagy 

írásban. 

 A magyarországi törvény-

alkotás folyamatának 

megértése. 

 A nyilvánosság politikai 

szerepének igazolása a 

médiából vett példák se-

gítségével. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Vita az állampolgári jogok 

és kötelességek viszonyá-

ról, ezek magyarországi 

érvényesüléséről. 

 A média és a politikai 

hatalom viszonyának 

elemzése konkrét példák 

alapján. 

Erkölcstan: 

Tágabb otthonunk - Európa. 

A média és a valóság. 
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Kulcsfogalmak 
Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, in-

tézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges pártok 

és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás. 

Fogalmak Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, 

közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. 

Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. 

Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. 

A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a gazda-

sági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe tudatosításán 

keresztül. 

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A gazdaság legfontosabb sze-

replői, és kapcsolatuk a piac-

gazdaságban (háztartások, 

vállalatok, állam, külföld, 

piac, pénzügyi közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái 

(érme, bankjegy, pénzhelyet-

tesítők, bankkártyák). Az 

infláció. 

 

Pénzintézetek és tevékenysé-

gük (betétgyűjtés, hitelezés, 

kamat, tőke, árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges gazdasá-

gi szerepei (munka, fogyasz-

tás, gazdálkodás a zsebpénz-

zel). 

 

Tapasztalatszerzés: internetes 

tájékozódás árfolyamokról és 

befektetési lehetőségekről. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A piacgazdaság modelljé-

nek megalkotása, a sze-

replők és a piacok közötti 

kapcsolatrendszer megér-

tése. 

 Kiselőadások tartása a 

pénztörténet főbb korsza-

kairól. 

 Egy külföldi osztályki-

rándulás költségvetésének 

elkészítése – a valuták 

közötti váltás gyakorlásá-

val együtt. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Gazdasági-pénzügyi dön-

tések szimulálása néhány 

feltételezett gazdasági 

változás tükrében. 

 Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése né-

hány gazdasági döntés-

ben. 

Földrajz:  

A gazdaság ágazatai. A ma-

gyar gazdaság főbb működési 

területei.  

A piac működésének alapel-

vei. A pénz szerepe a gazda-

ságban. Nemzeti és közös 

valuták. Árfolyam, valutavál-

tás. 

 

Matematika:  

Kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

Korszerű pénzkezelés. 

Kulcsfogalmak Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 

Fogalmak Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi 

közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, 
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egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, ka-

mat, árfolyam, infláció. 

 

 

Tematikai egység Háztartás és családi gazdálkodás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással kapcso-

latban. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka szere-

pének tudatos felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás 

legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családi bevételek: 

munkával szerzett jövedel-

mek, nem munkával szerzett 

jövedelmek (társadalmi jutta-

tások, tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, nyere-

mény, vagyon). 

 

Családi kiadások: létszükség-

leti kiadások (élelem, ruház-

kodás, lakás, közüzemi szol-

gáltatások), egyéb kiadások 

(oktatási-kulturális, szabad-

idős és rekreációs kiadások). 

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és vásárlásá-

ban (energiahasználat, beru-

házás, tudatos vásárlás, hulla-

dékkezelés és újrahasznosí-

tás). 

 

Családi pénzkezelési techni-

kák (megtakarítás és befekte-

tés, hiány és hitel, bankszám-

lák, bankkártyák és banki 

műveletek). 

 

Tapasztalatszerzés: látogatás 

egy pénzintézetben, a lakos-

sági folyószámlákhoz kapcso-

lódó banki tevékenységek 

megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A családi és a személyes 

szükségletek, illetve vá-

gyak számbavétele. Ezek 

rangsorolása és szimulá-

ciós gyakorlat keretében 

való összevetése a reális 

lehetőségekkel. 

 Különféle élethelyzetek-

hez kapcsolódó családi 

költségvetések tervezése. 

 Számításokkal alátámasz-

tott választás minimum 

két banki megtakarítási 

lehetőség közül. 

 A háztartási megtakarítási 

lehetőségek azonosításá-

nak gyakorlása szituációs 

játék keretében. 

 Lakossági folyószámla 

adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és ki-

adások szerkezetének gra-

fikus ábrázolása. 

Földrajz:  

Egy termék árát befolyásoló 

tényezők. Kiadás és bevétel. 

Különböző fizetési módok. A 

fogyasztási szokások változá-

sai. 

 

Matematika:  

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készí-

tés, értelmezés. Kamatos ka-

mat, befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

A háztartás és a közszolgálta-

tások. Hulladékgazdálkodás. 

Kulcsfogalmak Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 
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Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból 

származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, 

nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, 

hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági fo-

lyószámla. 

 

 

Tematikai egység Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 

Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) szere-

pének meghatározása. A média használata a mindennapokban. 

 A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak 

(megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, jövede-

lemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés) azono-

sítása. 

 A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, 

szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban. 

Informatika: 

Tájékozódás néhány 

online szolgáltatás 

céljáról lehetőségéről. 

Az internet kommu-

nikációs szolgáltatásai 

(MSN, Skype, VoIP, 

chat, blog). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 

nyilvánosság.  

 

 

Tematikai egység A médiamodellek és intézmények. 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasz-

tók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős 

szerepben: mint vásárló és mint áru. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képes-

ségek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó ver-

seny szereplői, jellemzői és eszközei. 

 A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, kö-

zösségi média) és jellemzői, valamint azok megkülönböztetése. 

 A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 

 A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

A beszélő és az elbe-

szélő szerep, a min-

dentudó és a tárgyila-

gos elbeszélői szerep 

különbözősége, a 
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közvetett és a közvet-

len elbeszélésmód 

eltérései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

 

 

Tematikai egység 
A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, alap-

formáinak ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A „naiv fogyasztói‖ szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása. 

– A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának meghatározása. 

– A pártatlanság és korlátai. 

Vizuális kultúra: 

Reklámhordozó felü-

letek gyűjtése, csopor-

tosítása, olvasása, 

értelmezése a reklám-

készítő szándéka és 

kifejezésmódja közötti 

összefüggés alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi 

oldal. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazda-

ságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesz-

tés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismeré-

se. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfo-

galmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gon-

dolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve 

egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek 

azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggé-

seket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események 

között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül 

vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 

gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor bekö-

szöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 

megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében el-

vesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió ma-

gyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemze-

tiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet tagja-

inak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 

azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napja-

inkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélye-

ket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen ké-

pes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges ada-
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tokat, eseményeket és kulcsszavakat. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű követ-

keztetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múze-

umban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 

forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosíta-

ni a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szer-

zett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások vélemé-

nyének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyer-

mek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző for-

máit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári 

jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszo-

nyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azo-

nosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a 

háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 
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Erkölcstan 

 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyá-

nak, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesz-

tése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért 

az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a 

tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerke-

zetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az 

ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan 

a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civili-

zációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a min-

dennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés 

és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosítá-

sában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi 

értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyő-

ződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori 

életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítélé-

séről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, 

amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fon-

tos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősíté-

sére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, 

amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a korábbi-

aknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése 

közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változato-

sak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is. A 

magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és az 

identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közössége-

inkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk 

élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, ame-

lyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érde-

keihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítsé-

gükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a 

bűntudat kezelésében. 
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Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfelté-

tele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gon-

dolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellem-

zője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az 

erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének 

erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az a képesség, 

hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a szempontból 

az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és el-

fogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves részét képezi az 

érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt  – e szintnél erő-

sebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívána-

tos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tan-

tárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztés-

központú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmá-

nak évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tuda-

tosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, refle-

xiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem 

spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről 

évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szin-

ten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva 

azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák 

tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön 

sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket ter-

mészetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történe-

tek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában 

elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a 

tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – 

résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoporto-

kat és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta 

lapként‖ lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő 

erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni 

segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmon-

dó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben 

lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nél-

kül, a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és 

az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsola-

tos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 

erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 
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Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mel-

lett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérde-

zés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges 

problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való 

tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan 

tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a 

helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékelés-

től. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek 

rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, 

másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó kere-

tet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban 

való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés 

azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékköz-

pontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, 

hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti 

megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nem-

zeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egy-

re inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és kötele-

zettségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez szükségképpen 

hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor feldolgo-

zásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a demokráciára 

nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia erőteljes fej-

lesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alap-

vető eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő 

kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 

anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az 

önismerettel és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak ér-

dekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és érték-

konfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt sze-

rephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk enyhítéséről, 

a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint az ehhez 

kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő szinten való elsajátí-

tását. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének mintáit. Szinte valamennyi 
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témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az életkor-

ban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán ez a 

forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a 

kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 

 

5. osztály 
 

Tematikai egység Test és lélek 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítá-

sa és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a 

fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? 

Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell a lel-

kem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb 

fizikai, lelki és szellemi szükségletei? Miben térnek el egymástól a 

gyerek, a felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben különbözik 

egy ember az összes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk? 

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 

hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan 

szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem érdekében? 

Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és 

miért betegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az életében? Mi-

lyen az, amikor én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját 

testi épségemért? 

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyaté-

kos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, 

amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a fogyatékosság 

és a betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben és 

hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköz-

napi tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani vagy csökkenteni 

ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy fogyatékkal élő gyereket 

támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az ép gyerekek fogyatékkal 

élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű életet a fogyatékos emberek? 

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, ami-

kor sérült vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük 

meg a lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg 

Természetismeret: 

Kamaszkori változá-

sok: testkép, testalkat; 

az egészséges táplál-

kozás alapelvei; a ser-

dülő személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az önfej-

lesztés eszközei; ve-

szélyforrások különfé-

le élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  
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vagy fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásol-

hatja ezt? 

 

Egy belső hang: a lelkiismeret   

Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk 

rá, és mi történik, amikor nem? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlő-

dés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiisme-

ret, szándék, döntés. 

 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember 

életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek se-

gíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásá-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem 

szabad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok 

között? Csak szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit jelent 

a barátságban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a 

barátok? Mi az, amivel fájdalmat tudnak okozni egymásnak? Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? Van-e olyan vétség, ami 

megbocsáthatatlan? 

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmesség-

nek? Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes talál-

kozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barát-

ságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a közlési szán-

déknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; min-

dennapi kommunikáci-

ós szituációk gyakorlá-

sa.  

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció, 

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos tevékenység 

során; 

alkalmazkodás, érdek-

érvényesítés dinamikus 

változtatása a csopor-

tos tevékenységek so-

rán. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbo-

csátás, konfliktus.  

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb ténye-

zők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felis-

mertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány 

technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevé-

kenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen kü-

lönbség a tagok között?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 

bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Való-

ban különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? 

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek 

érzünk? Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen?   

Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? 

Ha nem, miért nem? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a cso-

portokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha 

nem sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a cso-

port többi tagjának?  

Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható 

módjai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e 

hozni egy vétséget? 

Magyar nyelv és iroda-

lom: közéleti kommuni-

káció (megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzá-

szólás, alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: kon-

szenzus kialakításának 

képessége és eszköztá-

rának megismerése a 

dramatikus tevékenysé-

gek előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású cso-

portszerveződés drama-

tikus tevékenységek 

során. 
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Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha 

igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általáno-

sítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

6. osztály 
 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, 

ünnepeinek ismerete. Internetes virtuális közösségekben szerzett szemé-

lyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként 

való kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként 

való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos ve-

szélyek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik 

vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én 

hová tartozom?  

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a 

helyzet? 

Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más 

helyen többségben? Van-e felelőssége a többségi népcsoportok tag-

jainak a kisebbségiekkel szemben? 

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társada-

lomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek 

és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszí-

nűségből?  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a magyarság erede-

te; mondókák, króni-

kák, nyelvtudomány; 

hasonlóságok és kü-

lönbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: való-

ság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos improvizáci-

ók; 

improvizációk összefű-

zése jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 
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Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Meny-

nyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? 

Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma 

anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom len-

ne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jogos 

valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan nem 

szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? 

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud ala-

kulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem 

illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy 

internetes közösségi oldalon? 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ün-

nep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, igaz-

ságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, sze-

génység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismere-

tek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző technikai 

eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környe-

zet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsí-

tásában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztu-

lajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásai-

nak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosí-

tása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért 

nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden ré-

szén? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdeké-

ben? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a 

mai világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat ezek jelenléte 

az egyének és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik a hátrá-

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a tömegkom-

munikáció legfőbb 

üzeneteinek dekódolá-

sa. 
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nyaik és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai esz-

köztől?  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mi-

kor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra 

használni?  

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszkö-

zökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a 

véleményemet?  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: környezet-

tudatosság. 

 

Vizuális kultúra: ter-

vezett és alakított kör-

nyezet; vizuális kom-

munikáció,  

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulaj-

don, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, reklám. 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának használatával 

kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különfé-

le forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendsze-

reztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki kü-

lönböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek 

kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez ne-

kik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat tarta-

nak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Ma-

gyarországon?  

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

Természetismeret: a 

Föld helye a Naprend-

szerben és a Világ-

egyetemben; Koperni-

kusz tudománytörténe-

ti jelentősége. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az Ószövet-

ségből; a görögök és 

rómaiak vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a keresz-

ténység kialakulása és 

elterjedése: üldözött 
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milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk 

feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a 

gondolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások előad-

nak vagy alkotnak? 

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a leg-

közelebb és miért?  

vallásból államvallás; 

a római katolikus egy-

ház felépítése, jellem-

zői. Az iszlám vallás 

megjelenése és alapve-

tő tanításai.  

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: képek és for-

mák a költészetben; az 

irodalmi művek szóbe-

li és írásbeli szöveg-

műfajainak jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék,  elfogadja és értékeli a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etni-

kai és kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véle-

ményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek 

között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját 

kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésé-

nek és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól hasz-

nálható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfo-

gadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturá-

lis, illetve vallási hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segít-

séget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környe-

zet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa 

a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri 

magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására töreksze-

nek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világké-

pek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel köze-
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lít ugyanahhoz a valósághoz.  

 

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azok-

nak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel 

együtt fokozódik a felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a 

helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntes-

ség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkés-

zség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel össze-

függő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi 

életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb techni-

kai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatu-

datosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra 

és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi cso-

portok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazsá-

gosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondol-

kodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a 

kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az 

órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális dimenziójának 

erősödését.  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világ-

kép és világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, 

de ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel 

támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 

elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz na-

gyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakasz-

ban a dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az 

identitás különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat részeként fontos szerepet 

kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van saját identi-

táshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell 

tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsoló-

dó információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a 

disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

 

7. osztály 
 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órake-

ret12 óra 
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Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakör-

ében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kap-

csolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 

gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat 

van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon mi-

ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-

gyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a 

tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít-

ményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a megha-

tározó? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztö-

nök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 

ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetésein-

ket?  

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 

akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a ku-

darc és a válság? 

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak 

magamért vagyok? 

 

Érték és mérték 

Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, 

amelyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? 

Előfordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az érté-

kek egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és 

mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet 

felállítani az értékeim között? 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a kommuniká-

ciós céloknak megfele-

lő szövegek írása; a 

nyelv állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; megél-

hetés.  

 

Biológia  ̶  egészség-

tan: a serdülőkor ér-

zelmi, szociális és 

pszichológiai jellem-

zői;a személyiség ösz-

szetevői, értelmi ké-

pességek, érzelmi 

adottságok. 

 

Vizuális kultúra: ér-

zelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 
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Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez von-

zódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódá-

suk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden 

lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban 

az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti fele-

lősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhe-

tő el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető meg 

az intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktu-

soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes fel-

oldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem 

kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam 

lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása 

érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy 

életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy 

amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bán-

Biológia ̶  egészségtan: 

nemi jellegek, nemi 

hormonok; a menstruá-

ciós ciklus folyamata; 

másodlagos nemi jelle-

gek, lelki tulajdonsá-

gok; 

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen belü-

li élet mennyiségi és 

minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 
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talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az ál-

dozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyege-

tettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyege-

ti? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há-

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat, családon belüli erőszak. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselek-

vés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik cso-

porthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak 

magam? 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben 

hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit 

kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosz-

szul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amely-

hez tartozom, mindenki jól érezze magát? 

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a cso-

port többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, 

mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? 

Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy visel-

kedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaim-

ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, 

ha döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp 

engedelmeskednem? Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek 

az engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, amikor nem kell vagy 

nem szabad engedelmeskednem?  

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a kommu-

nikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, al-

kalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, probléma feloldás; 

a kamasz helye a har-

monikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 
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Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény 

közötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiis-

meretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

8. osztály 
 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szer-

zett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 

miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt 

járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek számom-

ra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket köze-

lebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Miben 

hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak lakói, és mi 

mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy gazda-

gabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből 

menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befoga-

dásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Va-

jon ugyanolyan jogok illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a 

befogadó ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő 

Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű konflik-

tusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az 

együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

 Földrajz: éhezés és sze-

génység a világban; Eu-

rópa változó társadalma; 

az Európai Unió lényegé-

nek megértése; népes-

ségmozgások és mene-

kültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és egyenlőt-

lenségek a társadalom-

ban; állampolgári jogok 

és kötelességek; 

a nyugati integráció kez-

detei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a magyar-

országi nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek; a 

cigány (roma) népesség 

helyzete. 
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Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tagjá-

ra? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-

nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják 

be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A 

büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvá-

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen 

formában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető elő-

nyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrupci-

ót? Lehet-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, 

aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit 

tehet az egyén és a közösség a társadalmi normák általános ér-

vényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne 

tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtör-

ténjen? 

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten 

elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit szaba-

don letölthetünk onnan, és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, 

hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, hála-

pénz, büntetés, megelőzés, szerzői jog. 

 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egész-

ségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? 

Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értel-

mesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulás-

nak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsola-

toknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magamnak? Mit 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tudományos és 

technikai forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 
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tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszült-

séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok 

ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érde-

mes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? 

Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem sza-

bad tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internet-

ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az új-

ságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől 

függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan 

kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tud-

juk-e mi magunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

látványok, médiaszö-

vegek, események ön-

álló elemzése a vizuális 

közlés köznapi és mű-

vészi formáinak fel-

használásával; a moz-

góképi nyelv alapjai-

nak, működésének ér-

telmezése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és művészeti 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések 

megfogalmazásának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások leg-

fontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti 

párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések kö-

zött? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldön-

teni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásu-

kat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világné-

zet között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda-

izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 

Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlíta-

nak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 

Vizuális kultúra: szemé-

lyes véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák talál-

kozásai a Föld különféle 

térségeiben. 
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hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hí-

vőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napja-

inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguk-

nak ezek követői?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparan-

csolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértés-

re és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, ér-

zelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tette-

ire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzelé-

seinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, 

és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszült-

séget.  

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti auto-

nóm döntéseket hozni.  

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tarto-

zik a társaiért.  

Kialakultak benne az európai identitás csírái.  

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján 

igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakí-

tója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai elérésé-

ért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes 

autonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik 

meg, ami konfliktusok forrása lehet. 
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Természetismeret 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartal-

mait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 

földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak mes-

terséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 

egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 

Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek tapaszta-

latait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, értelmez-

ni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a 

csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az együttműködésben. Alapve-

tő elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, illetve négy, tanórán be-

mutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkeze-

tük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a köz-

vetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő 

kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 

és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsé-

ge, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessé-

ge. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy 

a tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi folya-

matokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. Együttgondolko-

dásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásait. Rá-

világít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos szokások kialakítására 

ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség és a környezet védel-

mében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és működé-

sének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele kapcsola-

tos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek 

megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a figyelmet a 

reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt leg-

alább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat le-

hetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló készsé-

geinek, képességeinek fejlődését is. 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változás környezetünkben-Anyag és kö-

zeg 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető tu-
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lajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) és 

mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképzőfogalmak alapján. 

A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonsága-

inak meghatározásában, jelenségek felismertetésében. 

Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennünket 

körülvevő anyagoknak? 

Miért és mivel lehet a testek 

egyes tulajdonságait megmérni? 

Hogyan készíthetünk keveréke-

ket, és hogyan lehet azokat alko-

tórészeikre 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 meg-

gyullad a ruhája? 

Miért nélkülözhetetlen a víz, a 

levegő és a talaj az élőlények 

számára? 

 

Ismeretek: 

Élő és élettelen anyag minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

A talaj, a levegő és a víz tulaj-

donságai, szerepük az élővilág és 

az ember életében (konkrét pél-

dák). 

Az anyagok különféle halmazál-

lapotainak és a halmazállapot-

változásainak összefüggése a 

hőmérséklettel. 

 

Keverékek és azok szétválasztá-

sa. 

 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás 

A környezetben előforduló élő és 

élettelen anyagok felismerése, 

csoportosítása megadott szem-

pontok alapján, szempontok kere-

sése. 

 

Mérési eljárások, mérőeszközök 

használata a hőmérséklet, hosszú-

ság, időtartam mérésének önálló 

elvégzése során megadott szem-

pontok alapján. A mért adatok 

rögzítése, értelmezése. 

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás megfigyelése, példák 

gyűjtése a természetben, a háztar-

tásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti tapaszta-

latok összehasonlítása, a közös 

vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti kü-

lönbség felismerése megfigyelés, 

kísérleti tapasztalatok alapján. 

 

Keverékek és oldatok készítése, a 

kapott új anyag megfigyelése, 

megnevezése. 

Keverékek és oldatok szétválasz-

tása többféle módon. 

 

A tűzveszélyes anyagokkal való 

bánásmód és a tűz esetén szüksé-

ges teendők. elsajátítása, gyakor-

lása. 

 

A víz fagyáskor történő térfogat-

növekedésének bizonyítása, kö-

vetkezményei a környezetben 

Matematika: A becslés 

és mérés, mennyiségek 

nagyságrendi rendezé-

se, számok, mérések, 

mértékegységek, 

mennyiségek használa-

ta, átváltás. Adatok 

lejegyzése, ábrázolása, 

rendezése, az adatok 

közötti kapcsolatok 

vizsgálata. 
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alapjai. Teendők tűz esetén. 

 

A víz tulajdonságai, megjelenési 

formái, jelentősége a természet-

ben. 

 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása.  

A talaj fő alkotóelemei (kőzet-

törmelék, humusz levegő, víz,).  

A talaj védelme. 

 

A levegő összetétele, a légnyo-

másváltozás okai. 

(példák gyűjtése, pl. kőzetek ap-

rózódása, vízvezetékek szétfa-

gyása). 

 

A talaj fizikai tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

A talaj tápanyagtartalma és a nö-

vénytermesztés közötti kapcsolat 

felismerése. 

 

A talajszennyeződés okai és kö-

vetkezményei. Személyes cselek-

vés gyakorlatának és lehetőségei-

nek megfogalmazása. 

 

A levegő egyes tulajdonságainak 

kísérletekkel való igazolása (ösz-

szenyomható, a benne található 

egyik összetevő, az oxigén táplál-

ja az égést, van tömege). A lég-

nyomás elemi szintű értelmezése. 

 

A légnyomás változásának értel-

mezése konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörme-

lék, humusz, talajnedvesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Élet a kertben 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növé-

nyek testfelépítésén keresztül. 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, 

fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 

A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek fel-

építése – működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyaráza-

ta. 

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények test-

felépítésének példáján.  

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni 

védekezés kapcsán. 

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember szemé-

lyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Mire van szükségük a növények-

nek ahhoz, hogy szépek, egész-

ségesek legyenek, és bő termést 

hozzanak?  

Miért egészséges a zöldség-és 

gyümölcsfélék fogyasztása?  

Miben különbözik a konyhakert a 

virágos kerttől?  

Milyen növényi részt fogyasz-

tunk, amikor zöldséget, gyümöl-

csöt eszünk? 

Mi a veszélye a kártevők vegy-

szeres irtásának? 

Miért találkozunk sok földigilisz-

tával és csigával eső után? 

Miért képes az éti csiga sértetle-

nül átjutni az éles borotvapen-

gén? 

Ismeretek: 

A növényi test felépítése, a szer-

vek működése, a növények élet-

feltételei. 

Gyümölcs- és zöldségfélék 

(őszibarack, dió, szőlő, burgo-

nya, vöröshagyma, paprika, ká-

posztafélék) környezeti igényei, 

termőhelye, testfelépítése, ehető 

részei, élettartama, felhasználása.  

 

A zöldség- és gyümölcsfélék 

szerepe az egészség megőrzésé-

ben. Fogyasztásuk higiénés sza-

bályai. 

 

A gyümölcs- és zöldségfélék 

kártevői: burgonyabogár, káposz-

talepke, házatlan csigák, monília. 

 

A kártevők elleni védekezés. A 

vegyszerhasználat következmé-

nyei. 

 

A petúnia és atulipán szervei, 

testfelépítése. 

 

A növények életfeltételeinek iga-

zolása kísérletekkel. 

 

Ismert kerti növények összeha-

sonlítása adott szempontok (test-

felépítés, életfeltételek, szaporo-

dás, anyagcsere) alapján. 

Az egyes fajok/fajták környezeti 

igényei és gondozási módja kö-

zötti összefüggés megismerése.  

 

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető 

növényi részeinek összehasonlí-

tása. A termény és a termés meg-

különböztetése konkrét példákon 

keresztül.  

A főbb növényi szervek és a mó-

dosult növényi részek azonosítá-

sa ismert példákon.  

 

A kártevők alapvető rendszertani 

(országszintű) besorolása és a 

kártevők hatására bekövetkező 

elváltozások értelmezése.  

 

A vegyszermentes védekezés 

fontosságának tudatosítása, a 

biológiai védekezés lehetőségei-

nek és jelentőségének felismeré-

se. 

 

A kert életközösségként való 

értelmezése.  

 

Egy tipikus egyszikű és egy tipi-

kus kétszikű növény virágának 

vizsgálata; a tapasztalatok rögzí-

tése. 

 

Növények telepítése, gondozása 

az osztályteremben, iskolaudva-

ron, a növények fejlődésének 

megfigyelése. 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

megfigyelése, összehasonlítása. 

 

Vizuális kultúra: gyü-

mölcsök, zöldségfélék 

ábrázolása a festmé-

nyeken. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés: a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg-

ben elszórt, explicite 

megfogalmazott infor-

mációk azonosítása, 

összekapcsolása, rende-

zése: a szöveg elemei 

közötti ok-okozati vi-

szony magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek fel-

használásával; hétköz-

napi kifejezés alkalmi 

jelentésének felismeré-

se. 

 

Történelmi, 

társadalmiés állampol-

gári ismeretek:Amerika 

felfedezése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülön-

böztetés. Osztályozás 

egy és egyszerre két 

(több) saját szempont 

szerint, adott, illetve 

elkezdett válogatásban 

felismert szempont sze-

rint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 
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Dísznövények szerepe közvetlen 

környezetünkben (lakás, osztály-

terem, udvar). A növények gon-

dozásának elemi ismeretei. 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

testfelépítése, életmódja, jelentő-

sége. 

Jellegzetes kerti madarak. 

A kerti madarak szerepének be-

mutatása a kártevők megfékezé-

sében. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zöldség- és 

gyümölcsfélék felhasz-

nálása. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres le-

vél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas 

termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, 

évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacs-

kó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állatok a házban és a ház körül 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, szapo-

rodás, fejlődés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház 

körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az 

élőhely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés kö-

zötti oksági összefüggések feltárásával.  

A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek össze-

gyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszere-

zés elvének megismerése és alkalmazása. 

Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős 

állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. 

Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplá-

lékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismerte-

tésével. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan vált háziállattá a kutya?  

Mi a kérődzés? 

Milyen szerepet töltenek be a 

háziállatok az ember életében? 

Hogyan védekezhetünk az állatok 

által terjesztett betegségek ellen? 

Miért költöznek el egyes mada-

rak a tél beállta előtt? 

Miért és hogyan védjük télen a 

madarakat? 

Önálló kutatómunka a kutya há-

ziasításával kapcsolatban.  

Az állattartás, az állatok védelme 

iránti felelősség megértése. 

 

A megismerési algoritmusok al-

kalmazása az állatok megfigyelé-

se és bemutatása során.  

 

A testfelépítés – életmód – élő-

hely összefüggésének felismeré-

se, magyarázata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: őskor. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés: a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-
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Ismeretek: 

Háziállatok: kutya 

Haszonállatok: sertés, szarvas-

marha, házityúk testfelépítése, 

életmódja, hasznosítása. Az álla-

tok életfeltételeihez illeszkedő 

felelős állattartás. 

 

Az állati eredetű tápanyagok sze-

repe az ember táplálkozásában. 

Állati eredetű anyagok felhaszná-

lása (toll, bőr). 

 

A házban és a ház körül élő álla-

tok: házi veréb, füstifecske, házi 

légy testfelépítése, életmódja, 

jelentősége. 

 

Az állatok szerepe a betegségek 

terjesztésében. A megelőzés lehe-

tőségei. 

 

Madárvédelmi alapismeretek. 

 

A környezethez való alkalmaz-

kodás bizonyítása példákkal, a 

megfigyelés eredményének rend-

szerezése, következtetések levo-

nása. 

Az állatorvosi felügyelet jelentő-

ségének felismerése az ember 

egészségének védelmében. 

 

Gerinces és gerinctelen állatok 

testfelépítése közötti különbségek 

azonosítása. 

 

A megismert állatok csoportosí-

tása különböző szempontok sze-

rint. 

 

A madárvédelem évszakhoz kö-

tődő tennivalóinak elsajátítása, 

gyakorlása. 

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. Rendszerezést 

segítő eszközök és al-

goritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati erede-

tű táplálékok szerepe.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, 

kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalaku-

lás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kölcsönhatások és energia vizsgálata 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcso-

latban. Napenergia, látható fény. Hőmérséklet. 

Energiaforrások, energiafajták. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, 

jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével. 

A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-

megmaradás elvének megtapasztalása, elfogadása. 

Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. 

A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások 

során való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mire való a hűtőszekrény, a 

gázkonvektor, a tűzhely és a 

klíma? 

Hogyan lehet könnyen össze-

szedni a szétszóródott gombos-

tűt, apró szegeket? 

Mikor villámlik? 

Miért nem esik le a Hold a Föld-

re?  

Miért van szükségük az élőlé-

nyeknek energiára, és hogyan 

jutnak hozzá? 

Miért fontos az energiával taka-

rékoskodni? 

Mi történne a Földön, ha eltűnne 

a Nap? 

 

Ismeretek: 

A mozgás és mozgásállapot-

változás. 

 

A mágneses kölcsönhatás: von-

zás, taszítás. 

 

A gravitáció. 

 

Az elektromos kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás. Az elektromos 

energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben. 

 

A háztartásban használt ener-

giahordozók jellemzése, fel-

használásuk. 

 

Az energiatakarékosság. 

 

Az élő szervezetek energiája. 

Példák gyűjtése a melegítés és a 

hűtés szerepére a hétköznapi 

életben. 

 

Példák gyűjtése arra vonatkozó-

an, hogy miért fontos a Nap a 

földi élet szempontjából (fény- 

és hőforrás). 

Hely- és helyzetváltoztatás 

megkülönböztetése, példák ke-

resése, csoportosítása megadott 

és saját szempontok alapján. 

 

A mágneses kölcsönhatások 

megfigyelése. Vonzás és taszítás 

jelenségének kísérlettel való 

igazolása. 

 

Annak magyarázata, hogy a déli 

féltekén miért nem esnek le az 

emberek a Földről, pedig „fejjel 

lefelé állnak‖. 

 

Testek elektromos állapotának 

létrehozása dörzsöléssel, elekt-

romos állapotban lévő és semle-

ges testek kölcsönhatásainak 

vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi 

értelmezése a tapasztalatok alap-

ján.  

 

Az energiahordozók csoportosí-

tása különböző szempontok 

alapján. 

A mindennapi életből hozott 

példákon keresztül az energia-

fajták és az energiaátalakulások 

csoportosítása. 

 

Példák a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások fel-

használására.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási 

szokásai és testsúlya közötti 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az ősember. 

 

Matematika: táblázat-, 

grafikonkészítés; 

egyenes, kör, közép-

pont fogalma. 
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kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, 

gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahor-

dozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tájékozódás a valóságban és a térképen 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és föld-

gömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Át-

fogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térké-

pi ábrázolásmód korlátainak belátása. 

A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, fel-

használása az információszerzés folyamatában. 

Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolva-

sás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan készül a térkép? 

Miért van szükség térképre? 

Hogyan segíti a térkép jelrend-

szere ismeretlen tájak megisme-

rését? 

Iránytű használata. 

Tájékozódás térképvázlattal. 

Útvonaltervezés térképen.  

Távolság mérése. 

Település- és turistatérképek 

használata. 

 

Ismeretek: 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  

 

A valós tér átalakítása, alaprajz, 

térképszerű ábrázolás. 

 

A térábrázolás különböző formái 

– útvonalrajz, térképvázlat.  

 

A térképi ábrázolás jellemzői: 

égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 

méretarány, aránymérték. 

Irány meghatározása a valós tér-

ben. Az iránytű működésének 

mágneses kölcsönhatásként való 

értelmezése. 

 

A térkép és a valóság közötti 

viszony megértése. Eligazodás 

terepen térképvázlattal. 

 

A térábrázolás különböző formá-

inak összehasonlítása. Térkép-

vázlat készítése a lakóhely rész-

letéről. 

 

Felszínformák – alföld, dombság, 

hegység, völgy, medence – ábrá-

zolásának felismerése a térképen. 

A térkép jelrendszerének értel-

mezése. Különböző jelrendszerű 

térképek elemzése, információ 

gyűjtése. 

Irány és távolság meghatározása 

(digitális és nyomtatott) térképen. 

 

Méretarány és az ábrázolás rész-

letessége közötti összefüggés 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: földrajzi felfedezé-

sek. 

 

Matematika:Térbeli 

mérési adatok felhasz-

nálása számításokban. 

Becslés. Nagyítás, ki-

csinyítés. Mérés, mér-

tékegységek használata. 

Koordináta-rendszer, 

aránypár. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

speciális jelrendszerek 

(pl. térkép) magyaráza-

ta, explicite megfogal-

mazott információk 

azonosítása, összekap-

csolása, rendezése. A 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 
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Térképfajták: domborzati, köz-

igazgatási, turista-, és kontúrtér-

kép. 

 

Hazánk nagytájai, szomszédos 

országaink. 

 

Bolygónk térségei: földrészek és 

óceánok.  

 

Helymeghatározás: földrajzi fok-

hálózat. 

 

Európa helyzete, határai. Hazánk 

helye Európában. 

megértése. 

 

A különböző térképek ábrázolási 

és tartalmi különbségeinek meg-

állapítása. 

 

Tájékozódás hazánk domborzati 

és közigazgatási térképén.  

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. Földrészek, óceánok 

felismerése különböző méretará-

nyú és ábrázolásmódú térképe-

ken. 

 

A nevezetes szélességi körök 

felismerése a térképen. 

Földrajzi helymeghatározás kü-

lönböző tartalmú térképeken. 

 

Európa és Magyarország tényle-

ges és viszonylagos földrajzi 

fekvésének megfogalmazása. 

Informatika: keresés az 

interneten, alkalmazá-

sok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 

jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 

fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai 

ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunán-

túli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, észa-

ki-sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, 

Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Föld és a Világegyetem 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, hő-

mérséklet, csapadék, szél. 

A tematikai egység 

nevelési-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 öve-

zetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti 

oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, 
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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 megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: Hogyan álla-

pítható meg éjszaka iránytű nél-

kül az északi irány? 

Miért látjuk másnak a csillagos 

égboltot a különböző évszakok-

ban? 

Miért van a sarkvidékeken hi-

deg, a trópusokon meleg? 

Hogyan készül az időjárás-

jelentés? 

Miért váltakoznak az évszakok 

és a napszakok? 

Miért hosszabbak a nappalok 

nyáron, mint télen?  

Hogyan keletkezik a szél és a 

csapadék? 

Hogyan védhetjük magunkat 

villámláskor, hóviharban, hő-

ségben, szélviharban? 

 

Ismeretek: 

A Föld helye a Naprendszerben 

és a Világegyetemben. 

 

Égitest, csillag, bolygó, hold. 

Sarkcsillag, csillagképek.  

 

A Naprendszer. A Nap jelentő-

sége. A Nap, a Föld és a Hold 

egymáshoz viszonyított helyze-

te, mérete, távolsága, mozgása, 

kölcsönhatása. 

 

Kopernikusz hipotézisének tu-

dománytörténeti jelentősége. 

 

A Föld alakja. A tengelykörüli 

forgás és a Nap körüli keringés 

következményei. 

A Föld, a Nap és a Világegye-

tem közötti hierarchikus kapcso-

lat ábrázolása.  

 

A csillag és a bolygók közötti 

különbség felismerése. 

A sarkcsillag és egy-két csillag-

kép felismerése az égbolton. 

Érvek gyűjtése arról, hogy a 

Nap csillag. 

 

A holdfogyatkozás és a Hold 

fényváltozásainak értelmezése 

modell vagy más szemléltetés 

alapján. 

 

A napközpontú világkép egy-

szerű modellezése.  

 

A Föld mozgásai és a napi, évi 

időszámítás összefüggéseinek 

megértése. 

 

Az éghajlati övezetek összeha-

sonlítása. 

 

Az évszakok váltakozásának 

magyarázata. 

 

Nap és a Föld helyzetének mo-

dellezése a különböző napszak-

okban és évszakokban. 

 

A Föld gömbalakja, a napsuga-

rak hajlásszöge és az éghajlati 

övezetek közötti összefüggés 

felismerése. 

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a 

várható időjárás megfogalmazá-

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcso-

latok ábrázolása). 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony magyarázata. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 
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Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek. 

 

Időjárás, éghajlat és elemeik: 

napsugárzás, hőmérséklet, csa-

padék, szél. 

 

Légköri alapfolyamatok: felme-

legedés, lehűlés, szél keletkezé-

se, felhő- és csapadékképződés, 

csapadékfajták, a víz körforgása 

és halmazállapot-változásai. 

 

Éghajlat-módosító tényezők: 

földrajzi szélesség, óceántól 

való távolság, domborzat. 

 

Magyarország éghajlata: száraz 

és nedves kontinentális éghajlat. 

 

Veszélyes időjárási jelenségek: 

villámlás, szélvihar, hóvihar, 

hőség. 

sa piktogram alapján. 

 

A csapadék és a szél keletkezé-

sének leírása ábra vagy modell-

kísérlet alapján. 

 

A fizikai jelenségek (nyomás-

változás, hőmérsékletváltozás, 

halmazállapot változások) be-

mutatása a csapadék és a szél 

keletkezésében.  

 

Az időjárási elemek észlelése, 

mérése. A mért adatok rögzíté-

se, ábrázolása. 

Napi középhőmérséklet, napi és 

évi közepes hőingadozás számí-

tása. 

 

Időjárás és a gazdasági élet kö-

zötti kapcsolat bizonyítása 

konkrét példák alapján. 

Éghajlat-módosító tényezők 

felismerése a példákban. 

 

Éghajlat jellemzési algoritmusá-

nak megismerése és használata. 

Éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek információtartalmának 

leolvasása, az adatok értékelése.  

 

A légkör általános felmelegedé-

sének helyi és globális követ-

kezményeinek felismerése pél-

dákban. 

 

A veszélyes időjárási helyzetek-

ben való helyes viselkedés sza-

bályainak összegyűjtése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, 

évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és 

évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csa-

padék, szél 

Topográfiai 

ismeretek 
Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, Sza-

turnusz, Uránusz, Hold. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Felszíni és felszín alatti vizek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. Állóvi-

zek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk fel-

színi és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti azo-

nosság és a hazaszeretet erősítése. 

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belő-

lük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi szin-

ten. 

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti tér-

képolvasás fejlesztése. 

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolva-

sás elemi lépései során. 

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke kö-

zötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfoga-

lom fejlesztése. 

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékei-

nek megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Hol található hazánkban gyógy-

fürdő?  

Melyek a vízszennyezés forrásai 

lakóhelyeden (környékén)? Mi-

lyen jelek utalnak a víz szeny-

nyeződésére? 

Milyen károkat okozhatnak az 

árvizek és a belvizek? 

Mi veszélyezteti hazánk ivóvíz-

készletét? 

Melyek az egészséges, jó ivóvíz 

tulajdonságai? 

Hogyan takarékoskodhatunk az 

ivóvízzel otthon és az iskolá-

ban? 

 

Ismeretek: 

Felszín alatti vizek: talajvíz, 

hévíz, ásványvíz, gyógyvíz jel-

lemzői, jelentősége az ember 

életében, gazdasági életében. 

 

Helyi környezeti problémák 

felismerése. Információgyűjtés 

tanári irányítással a lakóhely 

(környéke) vizeinek minőségé-

ről. Következtetések levonása. 

 

Felszín alatti vizek összehason-

lítása, vizek különböző szem-

pontú rendszerezése. 

 

A felszíni és a felszín alatti vi-

zek kapcsolatának igazolása 

példákkal. 

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat 

bizonyítása. 

 

A legjelentősebb hazai álló-és 

folyóvizek, a főfolyó, a mellék-

folyó és a torkolat felismerése a 

térképen.  

 

A felszín lejtése, a folyó vízho-

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg-

ben elszórt, explicite 

megfogalmazott in-

formációk azonosítása, 

összekapcsolása, ren-

dezése: a szöveg ele-

mei közötti ok-okozati 

viszony magyarázata; 

egy hétköznapi prob-

léma megoldása a szö-

veg tartalmi elemeinek 

felhasználásával; hét-

köznapi kifejezés al-

kalmi jelentésének 

felismerése. 

A táj, a természeti je-

lenségek ábrázolásá-

nak szerepe. 

 

Történelem, társadal-
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A belvizek kialakulásának okai 

és következményei, az ellene 

való védekezés formái. 

 

Felszíni vizek: hazánk legjelen-

tősebb állóvizei, folyóvizei. A 

folyók útja a forrástól a torkola-

tig. Vízgyűjtő terület, vízválasz-

tó, vízjárás, folyók felszínfor-

málása. 

 

Árvizek kialakulásának oka, az 

ellene való védekezés formái. 

 

Állóvizek keletkezése, pusztulá-

sa. Legnagyobb tavunk: a Bala-

ton (keletkezése, jellemzése). 

 

A folyók, tavak haszna, jelentő-

sége. Vízszennyezés okai, kö-

vetkezményei, megelőzésének 

lehetőségei. Vizek védelme. 

 

A Balaton-felvidéki vagy a Fer-

tő-Hanság Nemzeti Park értékei. 

 

Víztisztítási eljárások. 

zama, munkavégző képessége és 

a felszínformálás közötti össze-

függés magyarázata. 

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 

közötti összefüggés magyaráza-

ta. 

 

Egy választott nemzeti park 

vizes élőhelyének, természeti 

értékeinek bemutatása önálló 

ismeretszerzés, információfel-

dolgozás alapján. 

 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz 

mint természeti erőforrás ho-

gyan hat  a társadalmi, gazdasá-

gi folyamatokra.  

Személyes és közösségi cselek-

vési lehetőségek összegyűjtése 

az emberi tevékenység által 

okozott környezetkárosító fo-

lyamatok káros hatásainak 

csökkentésére. 

 

Különböző vizek (pl. csapvíz, 

ásványvíz, desztillált víz) fizi-

kai-kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása.  

 

Ipari víztisztítás megfigyelése 

helyi víztisztító üzemben, vagy 

filmen.  

mi és állampolgári 

ismeretek: folyami 

kultúrák. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízfelhasz-

nálás, víztisztítás, víz-

takarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásvány-

víz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, 

vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai 

ismeretek 
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, Sziget-

köz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret  

3 óra 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Vizek, vízpartok élővilága 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása 

különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai 
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vízszennyezés forrásai, következményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszeré-

nek megismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-

vízpart élőlényeinek vizsgálata során. 

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyí-

tése az élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének 

tudatosításával. 

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és követ-

kezmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen kör-

nyezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével. 

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes 

felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A ta-

nulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és 

közösségi szinten. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: Meleg, nyári 

napokon olykor tömegesen 

pusztulnak a halak a Balaton-

ban. Mi ennek az oka? 

Mire mondják, hogy virágzik a 

Tisza? 

Miért félnek az emberek a kí-

gyóktól, békáktól? 

Mi a „kígyóing‖? 

Mit tehetünk, hogy kevesebb 

szúnyog fejlődjön ki környeze-

tünkben? 

 

Ismeretek: 

A vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői. 

 

Vizek egysejtűi: zöld szemes 

ostoros, papucsállatka, baktéri-

umok 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 

A vízi és a szárazföldi élőhely 

környezeti tényezőinek összeha-

sonlítása. 

 

Egysejtű élőlények megfigyelé-

se, összehasonlításuk.  

 

A növények környezeti igényei 

és térbeli elrendeződése közötti 

összefüggés bemutatása egy 

konkrét vízi, vagy vízparti társu-

lás példáján. 

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása a lágy- és fásszárú 

növények leírása és a gerinces 

és a gerinctelen állatok bemuta-

tása során. 

során. 

 

A növényi szervek környezethez 

való alkalmazkodásának bemu-

tatása konkrét példákon. 

 

A vízparti növények környezet-

védelmi és gazdasági jelentősé-

gének bemutatása konkrét pél-

dákon. 

 

Az állatok különböző szempon-

tú csoportosítása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűzfavesz-

szőből, nádból készült 

tárgyak a környeze-

tünkben. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-
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állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 

kecskerák, szúnyogok, szitakö-

tők, (tiszavirág) ponty, leső har-

csa, kecskebéka, vízisikló, tőkés 

réce, barna réti héja, fehér gólya 

külleme, teste, élete, jelentősége 

az életközösségben, az ember 

életében, védettségük. 

 

Kölcsönhatások az életközös-

ségben: táplálkozási láncok, 

táplálékhálózatok. 

 

Az életközösség veszélyeztetett-

ségének okai, következményei: 

tápanyagdúsulás és a méreg-

anyag koncentrálódása. 

 

Az életközösség védelme. 

 

A vízi élethez való alkalmazko-

dás példákkal történő illusztrálá-

sa. 

 

Táplálkozási láncok összeállítá-

sa a megismert fajokból. 

 

Az emberi tevékenység hatásai-

nak elemzése, a környezetszeny-

nyezés és az ember egészsége 

közötti összefüggés felismerése. 

 

Az állatok egyedszáma, veszé-

lyeztetettsége és védettsége kö-

zötti összefüggés elemzése. 

 

Terepgyakorlat: egy vízi-

vízparti életközösség megfigye-

lése. 

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, két-

laki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, 

ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gáz-

lóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átvál-

tozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó test-

hőmérséklet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alföldi tájakon 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 

táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet 

– szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának algo-

ritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 

hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 

időléptékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 

problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan alakultak ki hazánk al-

földjei az egykori tenger helyén? 

Mi a futóhomok? 

Hogyan lesz a búzából kenyér? 

Melyik hungarikum köthető az 

Alföldhöz? 

Gyógyítanak-e a gyógynövé-

nyek? 

 

Ismeretek: 

Hazai alföldjeink keletkezése. 

 

A Kisalföld és az Alföld tájai, 

természeti adottságai. 

 

A füves puszták jellegzetes nö-

vényei: fűfélék, gyógy- és gyom-

növények, jellemzőik, jelentősé-

gük. 

 

Az életközösség állatai: sáskák, 

szöcskék, gyíkok, fácán, mezei 

pocok, mezei nyúl, egerészölyv 

szervezete, életmódja. 

 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi 

Nemzeti Park természeti értékei. 

 

Alföldek hasznosítása, szerepük 

a lakosság élelmiszerellátásában. 

Termesztett növényei: búza, ku-

korica, napraforgó; jellegzetes 

szerveik, termesztésük, felhasz-

nálásuk. 

 

A növénytermesztés, állatte-

nyésztés és az élelmiszeripar 

összefüggései. 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 

Nagykunság természeti adottsá-

gainak összehasonlítása.  

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a meg-

ismert tájak bemutatása során. 

 

Információk leolvasása különbö-

ző diagramokról, tematikus tér-

képekről.  

 

A megismert életközösségek 

ökológiai szemléletű jellemzése.  

A növényi szervek környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazkodá-

sának bemutatása konkrét példá-

kon.  

A környezet – szervezet – élet-

mód összefüggéseinek bemutatá-

sa konkrét példákon 

A megismerési algoritmusok 

használata az élőlények jellemzé-

se során. 

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

Táplálékláncok készítése a meg-

ismert növényekből és állatokból. 

 

Egy választott nemzeti park ter-

mészeti értékeinek, vagy ősi ma-

gyar háziállatok bemutatása önál-

ló kutatómunka alapján. 

 

A természeti és a kultúrtáj össze-

hasonlítása. A gazdasági tevé-

kenység életközösségre gyakorolt 

hatásának bemutatása példákon.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. Szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

Alföld megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok ismerete. 

Összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönbözte-

tés; különbségek, azo-

nosságok megállapítá-

sa. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a honfoglaló ma-

gyarok háziállatai. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, taka-

rólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, 

kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai 

ismeretek 
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hegyvidékek, dombvidékek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, 

medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és ásvány-

kincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), környezetszennye-

zés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő típusaik, egynyári, 

kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások – társadalmi, gazdasági 

folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, éghajlati térképek ér-

telmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 

egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepé-

nek megismerésével. 

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok össze-

függéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térképol-

vasás megalapozása. 

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 

bemutatásával. 

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az infor-

mációgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatso-

rok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás készsége-

inek fejlesztésével. 

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során vég-

zett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi 

tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek megis-

merése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan keletkeztek a hegységek? 

Hogyan működnek a vulkánok? 

Mi az oka annak, hogy a Bükk-

ben csak a hegy lábánál találunk 

forrásokat? 

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és hátrá-

nyai. 

Mire használják a bazaltot és a 

mészkövet?  

 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni 

működés megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző hegységkép-

ződési folyamatok eredménye-

ként létrejött formakincs kapcso-

latára. 

 

Aprózódás és mállás, külső és 

belső erők összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés – a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-
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Ismeretek: 

Hazai hegységeink keletkezése, a 

belső erők szerepe a hegységkép-

ződésben: gyűrődés, vetődés, 

vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló erők: víz, 

szél, jég, hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – szállítás 

– lerakódás – feltöltődés kapcso-

lata. 

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, 

bazalt, mészkő, homok, lösz, bar-

nakőszén, feketekőszén jellegze-

tes tulajdonságai, felhasználásuk. 

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység termé-

szeti adottságai, tájai. 

 

Bükki Nemzeti Park természeti 

értékei. 

 

Élet a hegyvidékeken: A termé-

szeti erőforrások és az általuk 

nyújtott lehetőségek. Az erdő 

gazdasági jelentősége, napsütötte 

déli lejtők – szőlőtermesztés – 

borászat, ásványkincsek és ipari 

felhasználásuk. 

 

Az ember gazdasági tevékenysé-

gének következményei. A táj 

arculatának változása. 

 

A dunántúli domb- és hegyvidék, 

Nyugat-magyarországi peremvi-

dék természeti adottságai, tájai. 

 

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások. 

 

Termesztett növényei: lucerna, 

repce testfelépítése, termesztése, 

felhasználása.  

 

A növénytermesztés, állatte-

nyésztés és az élelmiszeripar 

kapcsolata. 

egyszerűen vizsgálható tulajdon-

ságainak megállapítása, összeha-

sonlításuk, csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüg-

gésekre.  

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység meg-

adott szempontok szerinti össze-

hasonlítása. 

 

Önálló ismeretszerzés, informá-

ció feldolgozás a nemzeti park 

bemutatása során. 

 

Az alföldek és a hegyvidékek 

éghajlatának összehasonlítása, a 

különbségek okainak bemutatása 

az éghajlati diagramok, tematikus 

térképek elemzésével. 

 

A mészkő- és vulkanikus hegysé-

gek vízrajza közti különbségek 

indoklása. 

 

A természetes növénytakaró öve-

zetes változásának magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a tár-

sadalmi-gazdasági kapcsolatok 

bemutatása konkrét példák alap-

ján. 

 

Az emberi tevékenység kárt oko-

zó hatásainak bizonyítása konkrét 

példákon keresztül. 

 

Az ország nyugati tájai éghajlatá-

nak összehasonlítása az Alfölddel 

éghajlati térképek, diagramok 

felhasználásával. Az eltérés in-

doklása. 

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék felszí-

nének formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az 

ipar összefüggéseire. 

 

zata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok ismerete. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása. 
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A mezőgazdaság hatása a kör-

nyezetre: talajpusztulás, környe-

zetszennyezés. 

Egy adott tájon termeszthető nö-

vények bemutatása a növény kör-

nyezeti igényei, valamint a talaj 

és az éghajlati adottságok alapján.  

 

A mezőgazdasági környezet-

szennyezés formáinak és hatásai-

nak bemutatása konkrét példá-

kon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, 

kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, 

belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  

Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai is-

meretek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Du-

nazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Agg-

teleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tol-

nai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az erdő életközössége 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megpor-

zás, telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, 

összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen állatok 

egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a környe-

zet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése közötti össze-

függés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő 

életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolat-

rendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával. 

A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti össze-

függés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 

Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, 

a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskul-

túra fejlesztése. 

A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti 

oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényei-

nek megismerése során. 

Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt 

hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek 

megismerése. 

Aktív természetvédelemre ösztönzés. 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások:  

Hogyan változik a hegyvidéki 

erdők képe a magasság emelke-

désével? 

Milyen jelei vannak az élőlé-

nyek egymás közötti versengé-

sének az erdőben? 

Miért kedvelt táplálék a vadhús 

és az erdei gomba? 

A gombák gyűjtésének és fo-

gyasztásának szabályai. 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, jellemző tüneteik. A 

megelőzés és védekezés formái.  

Az erdőjárás magatartási szabá-

lyai. 

 

Ismeretek: 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori erdőtípusa-

inak jellemzői. 

 

Az erdő mint életközösség. Az 

erdő szintjei, a környezeti té-

nyezők függőleges irányú válto-

zásai. 

 

Az erdőszintek legjellemzőbb 

növényeinek (kocsánytalan 

tölgy, gyertyán, bükk, erdei fe-

nyő, gyepürózsa, erdei pajzsika, 

nagy seprűmoha) környezeti 

igényei, faji jellemzői, testfel-

építése, hasznosítása, az életkö-

zösségben betöltött szerepe. 

 

Az erdőszéli csiperke és a gyil-

kos galóca faji sajátosságai. A 

(bazidiumos) gombák testfelépí-

tése, táplálkozása, szaporodása. 

A gombák szerepe az életközös-

ségekben, az egészséges táplál-

kozásban. A gombafogyasztás 

szabályai. 

 

A természetjárás viselkedési 

szabályainak megfogalmazása. 

 

Hazai erdők életközösségének 

ökológiai szemléletű jellemzése. 

 

Az élő és az élettelen környezeti 

tényezők szerepének bemutatása 

az erdők kialakulásában, előfor-

dulásában és az erdők függőle-

ges tagolódásában. 

 

A növények környezeti igénye 

és előfordulása közti oksági 

összefüggések bemutatása konk-

rét példákon keresztül. 

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők 

összehasonlítása. 

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása az állatok és a nö-

vények faji sajátosságainak be-

mutatásakor. 

 

Az ehető és mérgező gombapá-

rok összehasonlítása. 

 

A mohák, harasztok, nyitvater-

mők és zárvatermők összeha-

sonlítása jellegzetes képviselőik 

példáján. 

 

Az erdő növényeinek különböző 

szempontú csoportosítása. 

 

A növények és gombák táplál-

kozása közötti különbségek ma-

gyarázata. 

 

A pókszabásúak, a rovarok, a 

lepkék és a bogarak összehason-

lítása. 

 

Az orvoshoz fordulás eseteinek 

felismerése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Az erdő megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok.  

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcso-

latok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati erede-

tű táplálékok szerepe; 

a fa megmunkálása; a 

betegség tünetei. 

 

Informatika: informá-
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Az erdő gerinctelen és gerinces 

állatainak (szarvasbogár, gyap-

jaslepke, erdei vöröshangya, 

koronás keresztespók, közönsé-

ges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vad-

disznó, erdei fülesbagoly, róka) 

külleme, teste, élete, szerepe az 

erdő életében. 

 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, az ellenük való vé-

dekezés. A kullancseltávolítás 

fontossága, módszerei. 

 

Táplálkozási láncok, táplálékhá-

lózat. 

 

A vadgazdálkodás szerepe, je-

lentősége. 

 

Az erdő szociális, környezetvé-

dő szerepe; veszélyeztetettsége. 

Az erdőjárás szabályai. 

 

Herman Ottó munkásságának 

jelentősége. 

 

Erdei táplálkozási láncok össze-

állítása.  

 

A vadállomány szabályozása és 

az élőhely védelme közötti kap-

csolat megértése. 

 

A környezetszennyezés, 

élőhelypusztulás következmé-

nyeinek bemutatása konkrét 

példákon. 

 

Erdei életközösség megfigyelése 

terepen, vagy jellegzetes erdei 

növények, növényi részek vizs-

gálata, a tapasztalatok rögzítése. 

A kullancsfertőzés elleni véde-

kezés alkalmazása természetjá-

rás során. 

ciókeresés az interne-

ten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, 

spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, póksza-

bású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A természet és társadalom kölcsönhatásai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, ener-

giahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi gazda-

sági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények bemutatásá-

nak algoritmusa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások 

társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások 

vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. 

Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak 

és következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért 

való aktív együttműködésre való késztetéssel.  

A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj 

természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  

Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kap-

csolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges életkö-
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zösség különbségeinek megismerésével, a városi környezetben élő álla-

toknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szo-

kások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Lakóhelyed mely értékeire 

vagy büszke? Min szeretnél 

változtatni? 

Milyen előnyöket, milyen hát-

rányokat nyújt a városi élőhely 

az állatok számára? 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályai.  

Energia- és víztakarékosság 

formái a háztartásban. 

Internetes menetrend használata 

utazás tervezéséhez. 

 

Ismeretek: 

Gazdasági ágazatok: mezőgaz-

daság, ipar, szolgáltatás. A gaz-

daság természeti feltételei.  

 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, 

gazdasági szerepe. Élet a vá-

rosban. A gazdasági ágazatok 

együttműködése. Hálózatok 

szerepe a lakosság ellátásában 

(víz-, energiaellátó rendszer, 

közlekedési hálózat). 

 

A város mesterséges életközös-

ségének, sajátos állatvilága: 

házi egér vándorpatkány, csó-

tány, feketerigó, galamb, elsza-

porodásuk feltételei és követ-

kezményeik 

A betegséget terjesztő állatok 

elleni védekezés formái. 

 

A háztartás anyag- és energia-

gazdálkodása. Víz- és energia-

felhasználás. Környezetszeny-

nyezés és csökkentésének for-

Különböző termékek csoporto-

sítása aszerint, hogy a gazdaság 

mely ágazata állította elő. 

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása 

konkrét példákon keresztül. 

 

A települések eltérő társadalmi, 

gazdasági szerepének bemuta-

tása konkrét példákon. 

A falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása. 

 

A vasút- és közúthálózat szer-

kezetének vizsgálata: Előnyök 

és hátrányok bemutatása. 

 

A városi élőhely nyújtotta elő-

nyök és hátrányok elemzése az 

állatok alkalmazkodásának 

vizsgálata során. 

 

Példák gyűjtése betegségeket 

terjesztő városi fajokra (például 

parlagi galamb, vándorpatkány, 

róka) és az ezekkel kapcsolatos 

problémákra. A megoldási mó-

dok közös értékelése. 

 

A fenntarthatóságot segítő élet-

vitel legfontosabb elemeinek 

bemutatása. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályainak megismerése és 

gyakorolása az iskolában. 

 

A társadalmi-gazdasági és kör-

nyezeti folyamatok kapcsolatá-

nak feltárása a lakóhely kör-

nyezetében. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: nyersanyag, 

termék; közlekedés; 

energia- és vízellátás, 

takarékosság. 
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mái. Az anyag- és energiataka-

rékosság lehetőségei. Szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

A lakóhelyi táj természetföld-

rajzi és gazdasági-társadalmi 

jellemzői. 

 

Hazánk fővárosa, Budapest: 

földrajzi helyzete, gazdasági, 

kulturális jelentősége. 

 

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító fo-

lyamatok felismerése a lakóhe-

lyen és környékén. 

 

A főváros látnivalóinak bemu-

tatása önálló ismeretszerzéssel 

és feldolgozással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyers-

anyag, késztermék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az ember szervezete és egészsége 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, 

betegség, egészség, életszakasz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő isme-

reteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, 

az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  

Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőr-

zésében, sorsának, életpályájának alakításában. 

A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüg-

gés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése. 

A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségé-

nek tudatosítása. 

A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erköl-

csi normák elfogadása, a velük való azonosulás. 

Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés fel-

keltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgo-

zásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segíté-

se. 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi a serdülőkori változások 

oka? 

Miért gyakoriak a konfliktusok 

a serdülők életében? Hogyan 

oldhatók fel? 

Mi a különbség a fiúk és a lá-

nyok nemi működése között? 

Mit jelent a függőség és melyek 

a tünetei? 

Milyen hatást fejt ki a serdülő 

szervezetére a cigaretta, az al-

kohol és a kábítószer? 

Hogyan befolyásolják a barátok, 

a család a fiatal életét? 

Fiatalkori bűnözés adatai. 

Helyes és helytelen testtartás. 

 

Ismeretek: 

Testkép, testalkat, testtájak. Az 

emberi test méretének, arányai-

nak változásai az egyedfejlődés 

során. 

 

A mozgás szervrendszere. A 

vázrendszer és az izomzat fő 

jellemzői. A mozgás-

szervrendszer felépítése és mű-

ködése közötti kapcsolat. A ka-

maszkori elváltozások okai, 

következményei, megelőzésük 

lehetőségei. 

 

A táplálkozás, a légzés, a kivá-

lasztás és a keringés legfonto-

sabb szervei. Kapcsolatok az 

anyagcsere életjenségei, szerv-

rendszerei között. 

 

Az egészséges táplálkozás alap-

elvei. A táplálék mennyisége és 

minősége. Az étkezések száma, 

aránya. 

 

A férfi és a női nemi szervek 

A kamaszkori változások jelei-

nek és okainak összegyűjtése. 

 

Adatok elemzése a 10–12 éves 

fiatalok egészségi állapotáról 

(túlsúly, alultápláltság, tartáshi-

bák, lúdtalp, stb.) az okok elem-

zése következtetések levonása. 

 

A testarányok és méretek össze-

hasonlítása a különböző életsza-

kaszokban.  

A divat és a média szerepének 

tudatosulása a testkép kialakítá-

sában. 

A külső megjelenés összetevői-

nek, jelentésének és hatásainak 

felismerése. 

 

A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség összefüggései-

nek bizonyítása példákon. 

 

A táplálkozás, a légzés és a 

mozgás közti kapcsolatok be-

mutatása konkrét példákon. 

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a 

pulzus, illetve a légzésszám kö-

zötti kapcsolatra. Az adatok 

rögzítése és értelmezése. 

 

Táplálékpiramis összeállítása.  

 

Táplálkozási szokások, étrendek 

elemzése, javaslatok megfogal-

mazása. 

 

A túlsúlyosság és a kóros so-

ványság veszélyeinek bemutatá-

sa.  

 

Nemi szervek működésének 

serdülőkori változásai, a testal-

kat és a lelki tulajdonságok ösz-

szefüggéseinek elemzése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Család, baráti kapcso-

latok ábrázolása az 

irodalomban. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, adatgyűjtés 

és 

-értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: az 

emberi test ábrázolása, 

a szép test fogalma a 

különböző korokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elsősegély-

nyújtás; betegjogok, 

egészségügyi ellátás. 
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felépítése és működése. Serdü-

lőkori változások. A két nem 

testi és lelki tulajdonságainak 

különbségei. A nemi szervek 

egészsége, személyi higiéniája. 

 

Az egyedfejlődés szakaszai. 

Méhen belüli és méhen kívüli 

fejlődés.  

 

A serdülő személyiségének jel-

lemző vonásai. 

 

Az ember értelmi képességének, 

érzelmi intelligenciájának alap-

vonásai. 

 

Az önismeret és az önfejlesztés 

eszközei. Viselkedési normák, 

szabályok jelentősége az ember 

életében 

 

A családi és a társas kapcsolatok 

jelentősége. 

 

Veszélyforrások és megelőzésük 

lehetőségei a háztartásban, köz-

lekedésben, sportolás közben. 

 

Az érzékszervek szerepe. A látó 

és hallószerv károsító hatásai. 

megelőzésük módja.  

 

Elsősegélynyújtás elemi ismere-

tei. 

 

Környezet és az ember egészsé-

ge. Fertőzés, betegség, járvány. 

A leggyakoribb fertőző betegsé-

gek tünetei és megelőzésük 

módjai. Lázcsillapítás és diéta.  

 

Orvosi ellátással kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Káros szenvedélyek. Az alko-

hol, a dohányzás, kábítószerek 

hatásai az ember szervezetére, 

személyiségére. 

 

Férfi és női szerepek megkülön-

böztetése, fiúk és lányok jellem-

ző tulajdonságainak összehason-

lítása, kapcsolatba hozása a ne-

mi szerepekkel. 

 

Az egyes életszakaszok legfon-

tosabb jellemzőinek bemutatása.  

 

A kommunikáció jelentőségé-

nek bizonyítása különböző szi-

tuációkban. 

 

A konfliktusok okainak és kö-

vetkezményeinek elemzése, a 

feloldás formáinak megismeré-

se. 

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok 

azonosítása különböző szituáci-

ókban. 

 

A viselkedés és a balesetek kö-

zötti oksági összefüggések vizs-

gálata. 

 

Az érzékszervek védelmét biz-

tosító szabályok és szokások 

megismerése, alkalmazása. 

 

Az ájult beteg ellátása. A sebel-

látás, vérzéscsillapítás gyakorla-

ta. 

 

A környezet és az ember egész-

sége közötti kapcsolat felisme-

rése.  

 

Az eredményes gyógyulás és az 

időbeni orvoshoz fordulás ösz-

szefüggéseinek belátása. 

 

A személyes felelősség, a család 

és a környezet szerepének be-

mutatása (irodalmi példák) a 

függőségek megelőzésében. 

 

A kipróbálás és a függőség ösz-

szefüggéseinek megértése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, fel-

szívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, 

vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, 

magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, be-

tegség, fertőzés, járvány. 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

4 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változáso-

kat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás 

szempontjából  

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változá-

sait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapo-

zódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelen-

tőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrend-

nek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európá-

ban. 

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a 

házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti té-

nyezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, vala-

mint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tar-

talmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folya-

matában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti 

és társadalmi értékek védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos 

vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődés-

hez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önálló-

an, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzí-

teni, következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a 

könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 

ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  
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Biológia-egészségtan 

 

A változat 

 

7–8. évfolyam 

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves ré-

sze. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a tár-

sadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a természettu-

dományokban 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 törvényszerűségeket, a jelensé-

gek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. évfo-

lyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők vilá-

gával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a ket-

tő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettu-

datos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és élet-

koruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia tanu-

lása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva jutunk 

el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlő-

dik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtá-

ri és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képes-

sége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, meg-

tanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és kíván-

csiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzé-

sen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben jelenik meg az 

absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira‖ 

történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív érzel-

meket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb 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 jelensé-

gek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsön-

hatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megis-

merése során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok 

elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a mű-

ködésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Pél-
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dák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a 

fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleség-

ében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapja-

inak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sa-

játosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növé-

nyi és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 

amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósí-

tása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható 

meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?‖, hanem „miért 

éppen úgy van?‖ kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztalata-

ikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, miközben 

fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását segítik a 

gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek információ-

hordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források keresésére, 

követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának felelősségét az 

egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának kontextusában he-

lyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításá-

ban. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékaink-

nak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok 

következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  

 

 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti 

tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 

természetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatá-

nak, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése 

során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti köl-

csönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális kör-

nyezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások:  

Hogyan határozzák meg az élette-

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására (száraz-

ságtűrő, fénykedvelő, árnyéktű-

Földrajz: A Föld gömb 

alakja és a földrajzi 

övezetesség, a forró 
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len környezetei tényezők az élő-

ket, az élők az élőket, az élettelen 

az élőket, az élettelen az élette-

lent? 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül?  

Szobanövényeink egy része tró-

pusi eredetű. Milyen ápolási 

igényben nyilvánul ez meg (pl. 

orchideák, broméliák, kaktuszok, 

filodendron)?  

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása? Milyen forrásból 

tudjuk C-vitamin szükségletünket 

kielégíteni a téli hónapokban?  

Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, 

hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 

hatása a növényzet kialakulására. 

A víz szerepe a földi élet szem-

pontjából (testalkotó, élettér, ol-

dószer).  

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való alkalmazko-

dásra.  

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges rendeződése mint a 

környezeti feltételek optimális 

kihasználásának eredménye. 

A forró éghajlati öv jellegzetes 

biomjainak jellemzése (területi 

elhelyezkedés, kialakulásuk okai, 

főbb növény- és állattani jellem-

zői). 

Fajok közötti jellegzetes köl-

csönhatások (együttélés, versen-

gés, élősködés, táplálkozási kap-

csolat) a trópusi éghajlati öv élet-

közösségeiben. 

A biológiai óra.  

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei.  

rő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a 

csapadék mennyiségéhez, illetve 

eloszlásához való alkalmazkodási 

stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása 

néhány jellegzetes forró éghajlati 

növény és állat példáján keresz-

tül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok magyaráza-

ta a forró éghajlati öv biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban megnyilvá-

nuló alkalmazkodás  

felismerése.  

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó gyümöl-

csökkel és fűszerekkel kapcsola-

tos  fogyasztási szokások elemzé-

se; kapcsolatuk a környezet-

szennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló em-

beri tevékenység (, az ültetvényes 

gazdálkodás, a fakitermelés, a 

vándorló-égető földművelés, a 

vándorló állattenyésztés, túllegel-

tetés, az emlősállatok túlzott va-

dászata, a gyors népességgyara-

podás) hatása a természeti folya-

matokra; cselekvési lehetőségek 

felmérése. 

Az elsivatagosodás megakadá-

lyozásának lehetőségei. 

éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

 

Matematika: modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia: a víz szerkeze-

te és jellegzetes tulaj-

donságai. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: A tengeren túli 

kereskedelem jelentő-

sége (Kolumbusz Kris-

tóf) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkal-

mazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 

elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 

madár, emlős. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és mó-

dosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megisme-

rése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, ve-

szélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás össze-

kapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Honnan „tudja‖ egy növény, 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja‖ a rigó, hogy mi-

kor van tavasz? 

Hogyan változik egy rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után? 

A természetes növénytakaró vál-

tozása a tengerszint feletti magas-

ság, illetve az egyenlítőtől való 

távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre?  

 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a magas-

hegységek környezeti jellemzői.  

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti feltét-

elei, térbeli szerkezete, jellegzetes 

növény- és állatfajok). 

A mérsékelt öv biomjainak jel-

legzetes növényei és állatai.  

Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai társulás-

ban (erdő, rét, víz-vízpart). 

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

A környezeti tényezők és az élő-

világ kapcsolatának bemutatása a 

méréskelt övi biomok néhány 

jellegzetes élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a mér-

sékelt övi (mediterrán, kontinen-

tális, tajga, magashegységi öveze-

tek, déli és északi lejtők) fás tár-

sulások összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása kü-

lönböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti köl-

csönhatásokra a jellegzetes hazai 

életközösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges élet-

közösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése csoport-

munkában:  

– A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 

eső, fakitermelés, az emlősál-

latok túlzott vadászata, fel-

szántás, legeltetés, turizmus) 

és veszélyei; a fenntartás le-

hetőségei. 

– Aktuális környezetszennyezé-

Földrajz: Mérsékelt 

övezet, mediterrán 

éghajlat, óceáni éghaj-

lat, kontinentális éghaj-

lat, tajgaéghajlat, füg-

gőleges földrajzi öve-

zetesség. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata, légköri 

és tengeri áramlatok 

(Golf-áramlat, szél-

rendszerek). Csapadék-

fajták. 

 

Vizuális kultúra: for-

makarakterek, forma-

arányok. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: Algorit-

mus követése, értelme-

zése, készítése. Válto-
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tipikus mesterséges (mezőgazda-

sági terület, ipari terület, telepü-

lés) életközösség a Kárpát-

medencében.  

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (leve-

gő, víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). 

si probléma vizsgálata. 

– Az invazív növények és álla-

tok betelepítésének követ-

kezményei. 

– Gyógy- és allergén növények 

megismerése. Gyógynövé-

nyek felhasználásának, az al-

lergén növények ellen való 

védekezés formáinak ismerete 

és jelentőségének felismerése 

A lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a 

levegő-, a víz- és a talajszennye-

zés forrásainak, a szennyező 

anyagok típusainak és konkrét 

példáinak megismerése, vizsgála-

ta. 

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

zó helyzetek megfigye-

lése; a változás kieme-

lése (analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, ma-

dár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenn-

tartható fejlődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világten-

ger övezeteihez 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 

életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 

közötti összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támoga-

tó életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 

megalapozása.  
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve 

örökzöld növények a mediterrán 

és az északi mérsékelt éghajlaton 

is? 

Miben hasonlít a sivatagi, illetve 

a hideg égövi állatok túlélési stra-

tégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti feltét-

elei? 

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az 

egész Föld élővilágára?  

 

Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet 

biomjainak jellemzése az extrém 

környezeti feltételekhez való al-

kalmazkodás szempontjából.  

A világtenger, mint élőhely: kör-

nyezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes élőlé-

nyei, mint a vízi környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás pél-

dái.  

Az életközösségek belső kapcso-

latai, a fajok közötti kölcsönha-

tások konkrét típusai. 

Anyagforgalom  és energiaáram-

lás a tengeri életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a túl-

zott halászat, a bálnavadászat, a 

szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus következmé-

nyei. 

A Föld globális problémái: túlné-

pesedés - a világ élelmezése, fo-

gyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, környezetszennye-

zés – a környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a mező-

Az extrém környezeti feltételek-

hez (magas és alacsony hőmér-

séklet, szárazság) való alkalmaz-

kodás eredményeként kialakuló 

testfelépítés és életmód összeha-

sonlítása a hideg és a trópusi öv-

ben élő élőlények példáin.  

Önálló kutatómunka: a világten-

gerek szennyezésével kapcsolatos 

problémák.  

A megismert élőlények csoporto-

sítása különböző szempontok 

szerint.  

Táplálkozási lánc és táplálékpi-

ramis összeállítása a tengeri élő-

lényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönha-

tásokra a tengeri életközösségek-

ben. 

Kutatómunka: nemzetközi törek-

vések a környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a kör-

nyezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti folyamatok-

ban játszott szerepének kritikus 

vizsgálata példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró hatá-

sok és a lehetséges következmé-

nyek azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és ter-

mészeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási mó-

dok összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek fontossá-

gának megismerése önálló forrás-

keresés és feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményei-

nek értelmezése, egyéni vélemé-

Földrajz: hideg öve-

zet, sarkköri öv, sark-

vidéki öv. 

Matematika: tábláza-

tok, rajzos modellek, 

diagramok, grafikonok 

leolvasása, megértése. 

 

Fizika: Az energia-

megmaradás elvének 

alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap energiatermelé-

se. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata. Csapa-

dékfajták. 

Természeti katasztró-

fák. Viharok, árvizek, 

földrengések, 

cunamik. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosí-

tása, összekapcsolása, 

rendezése. 
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gazdaságra, az élelmiszeriparra, a 

népesedésre gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság ér-

dekében. 

Az éghajlat hatása az épített kör-

nyezetre (pl. hőszigetelés). 

nyek megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálko-

zási piramis. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszer az élővilág sokféleségében 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-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 megkü-

lönböztetése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, ze-

nék, ruhák, gyűjtemények) cso-

portosítása és rendszerezése a 

hétköznapi életben?  

Milyen szempontok szerint lehet 

csoportosítani az élőlényeket? 

Miért nem igaz, hogy az ember a 

majomtól származik?  

 

Ismeretek: 

Az élőlények csoportosításának 

lehetőségei. 

A tudományos rendszerezés alap-

elvei a leszármazás elve, és né-

hány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája. 

Baktériumok, egyszerű 

eukarióták, gombák, növények és 

állatok 

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és tévhitek-

ről.  

Főbb rendszertani kategóriák (or-

szág, törzs, osztály, faj) megne-

vezése, a közöttük lévő kapcsolat 

ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának bemu-

tatása, az egyes változások egy-

máshoz való viszonyának érzéke-

lése. 

A hazai életközösségek jellegze-

tes fajainak rendszertani besoro-

lása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok 

jellemzőinek felismerése 1-1 tipi-

kus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Egy hétközna-

pi kifejezés (rendsze-

rezés) alkalmi jelenté-

sének felismerése; a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése. Kultu-

rált könyvtárhasználat. 

 

Matematika: Halma-

zok eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi vi-

szony; mellérendelt-

ség. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algorit-

musok. 
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általános jellemzői.  

A növények és állatok országa 

jellegzetes törzseinek általános 

jellemzői.  

parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján - a fő 

rendszertani kategóriákban. 

Földrajz: a természet-

földrajzi folyamatok és 

a történelmi esemé-

nyek időnagyságrendi 

és időtartambeli kü-

lönbségei. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: tájékozódás 

a térben és időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Részekből egész 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 

típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a ben-

ne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet 

egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő mére-

tek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növé-

nyi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan tudunk különbséget tenni 

élő és élettelen, növény és állat 

között?  

Miben egyezik, és miben külön-

bözik a madarak tojása, a halak 

ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére haszná-

lunk távcsövet, tükröt, nagyítót, 

mikroszkópot?  

Mi a magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 

növénnyel kezdődnek? 

 

Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott 

Az élővilág méretskálája: a szer-

veződési szintek nagyságrendjé-

nek összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fogal-

mának értelmezése az egyed, és 

az egyed alatti szerveződési szin-

teken. 

A rendszerek egymásba ágyazott-

ságának értelmezése az egyeden 

belüli biológiai szerveződési szin-

tek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigyelé-

se, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés össze-

függései a növényi és az állati sejt 

példáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

vegben megfogalma-

zott feltételeket teljesí-

tő példák azonosítása. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya: alá- és fölé-

rendeltségi viszony; 

mellérendeltség értel-

mezése. 

Tárgyak, jelenségek, 

összességek összeha-
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rendszer. 

A rendszer és a környezet fogal-

ma, kapcsolata, biológiai értelme-

zése. 

A biológiai szerveződés egyeden 

belüli szintjei, a szintek közötti 

kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és 

állatvilágban.  

Az eukarióta sejt fénymikrosz-

kópos szerkezete, a fő sejtalkotók 

(sejthártya, sejtplazma, sejtmag) 

szerepe a sejt életfolyamataiban.  

A fény-, illetve az elektronmik-

roszkóp felfedezése, jelentősége a 

természettudományos megisme-

résben. 

A sejtosztódás fő típusai, és sze-

repük az egyed, illetve a faj 

fennmaradása szempontjából.  

A növényi és az állati szövetek fő 

típusai, jellemzésük.  

A növények táplálkozásának és 

légzésének kapcsolata; jelentő-

sége a földi élet szempontjából.  

Az élőlényeket/sejteket felépítő 

anyagok (víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, 

fehérjék, vitaminok) és szerepük 

az életműködések megvalósulá-

sában. 

A szaporodás mint a faj fennma-

radását biztosító életjelenség. Fő 

típusai.  

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigye-

lése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok összeha-

sonlítása az információátadás 

szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és 

állati szövettípus vizsgálata; a 

struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt 

szerkezet alapján.  

A struktúra-funkció kapcsolatá-

nak elemzése zöld levél szöveti 

szerkezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növé-

nyi szövet megfigyelése fénymik-

roszkópban. Vázlatrajz készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés szabá-

lyainak betartása. 

sonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, nagy-

ságrendek. 

 

Fizika: lencsék, tük-

rök, mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz szerkeze-

te és tulajdonságai, 

oldatok, szerves anya-

gok. 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, lég-

zés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

Tematikai egység Összefoglalás, gyakorlás, számonkérés 
Órakeret 

8 óra 
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8. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szépség, erő, egészség 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 

a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 

rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és ta-

pasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása ér-

dekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő ma-

gatartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a 

vonzó megjelenésben?  

Mikor és miért izzadunk?  

Házi kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk kozme-

tikai szereket? 

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, szimmetriá-

ja, formavilága, esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói.  

A bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, következmé-

nyei.  

A bőr- és szépségápolás.  

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, fej-

tetvesség, rühatka, gombásodás).  

A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember moz-

gásának fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés).  

A csontok kapcsolódása.  Az ízü-

A kétoldali szimmetria 

felismerése, példák 

szimmetrikusan és 

aszimmetrikusan elhelyezkedő 

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. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségességének felismerése.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések 

esetén.  

Környezetkímélő tisztálkodási és 

tisztítószerek megismerése, ki-

próbálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás gyakorlása 

mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorlá-

tozott emberek segítése.  

Sportoló és nem sportoló osztály-

társak napi-és hetirendejének ösz-

szehasonlítása, elemzése a moz-

gás (edzés), pihenés, tanulás 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a szöveg ele-

mei közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony felismerése. 

 

Matematika: Modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása. 

 

Fizika: erő, forgató-

nyomaték; mechanikai 

egyensúly. 

 

Testnevelés és sport: a 

bemelegítés szerepe a 

balesetek megelőzésé-

ben. 
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let szerkezete. A porcok szerepe a 

mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándu-

lás, törés) ellátása, mozgásszervi 

betegségek (csipőficam, gerinc-

ferdülés, lúdtalp) és megelőzésük.  

A mozgás, az életmód és az ener-

gia-szükséglet összefüggései. 

egyensúlya a test napi energia-

igénye szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, tapasztala-

tai a mozgás és a testi-lelki egész-

ség kapcsolatáról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szervezet anyag- és energiaforgalma 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és 

fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer 

részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet mű-

ködésében.  

A tematikai egység 

nevelési-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 jellegzetességeire építve a tudatos fogyasz-

tói szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége szerveze-

tünknek különböző tápanyagokra 

(fehérjékre, szénhidrátokra és 

zsírokra)? 

Miben különbözik a be- és a kilé-

legzett levegő összetétele, és mi a 

különbség magyarázata?  

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk belse-

jében található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi folya-

dékot kell elfogyasztanunk egy 

nap? 

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

A táplálékok csoportosítása jel-

legzetes tápanyagtartalmuk alap-

ján. 

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a sejte-

kig.  

Lehetséges projektmunka:  

–  Felvilágosító kampány ösz-

szeállítása az egészséges táp-

lálkozás megvalósítására; a 

testsúllyal kapcsolatos prob-

lémák veszélyeinek megisme-

résére. 

– Az egészséges étkezési szoká-

sok népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a moz-

gásnak a keringésre gyakorolt 

Matematika: Adatok, 

rendezése, ábrázolása.  

Matematikai modellek 

(pl. függvények, táblá-

zatok, rajzos modellek, 

diagramok, grafiko-

nok) értelmezése, 

használata. 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről, 

prezentáció készítése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a szöveg egy-

ségei közötti tartalmi 

megfelelés felismeré-

se; a szövegben alkal-

mazott speciális jel-

rendszerek működésé-
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olajok, fehérjék, vitaminok) sze-

repe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és fel-

szívódásában.  

Az egészséges táplálkozás jel-

lemzői (minőségi és mennyiségi 

éhezés, alapanyagcsere, testtö-

meg-index, normál testsúly).  

A vér és alkotóinak szerepe az 

anyagszállításban.  

A légzési szervrendszer részei és 

működésük. Hangképzés és 

hangadás. 

A keringési rendszer felépítése és 

működése. 

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában.  

A vér szerepe a szervezet védel-

mében és belső állandóságának 

fenntartásában. Immunitás, vér-

csoportok. A védőoltások jelentő-

sége. 

A kiválasztásban résztvevő szer-

vek felépítése és működése.  

A vízháztartás és a belső környe-

zet állandósága. A só- és vízház-

tartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - vérzéscsillapítá-

sok.  

Légzőszervi elváltozások, beteg-

ségek megelőzése.  

A szív és az érrendszeri beteg-

ségek tünetei és következményei.  

Az alapvető életfolyamatok (lég-

zés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

A rendszeres szűrővizsgálat, ön-

vizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében.  

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás.  

hatása, az elhízás következ-

ményei. 

Számítások végzése a témakörben 

(pl.: testtömeg-index, kalória-

szükséglet) 

A szívműködést kísérő elektro-

mos változások (EKG) gyógy-

ászati jelentőségének megértése; 

a szívmegállás, szívinfarktus tü-

neteinek felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és 

magyarázata.   

A vér- és vizeletvizsgálat jelentő-

sége, a laboratóriumi vizsgálat 

legfontosabb adatainak értelme-

zése. 

Vénás és artériás vérzés felisme-

rése, fedő- és nyomókötés készí-

tése. 

Önálló kutatómunka: milyen fel-

tételekkel köthet életbiztosítást 

egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 

vérnyomása, alkoholista vagy 

drogfüggő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a kerin-

gési és a légzési szervrendszerre, 

illetve a magzat fejlődésére. 

Az interneten található betegség-

tünetek értelmezése és értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az egész-

séges életmód betegség-megelőző 

jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének be-

mutatása. 

nek magyarázata (táb-

lázat). 

Kémia:a legfontosabb 

tápanyagok (zsírok, 

fehérjék, szénhidrát-

ok)kémiai felépítése 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: betegjogok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véral-

vadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A belső környezet állandóságának biztosítása 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környe-

zethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger 

felfogására. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az ér-

zékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tuda-

tos, elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik ér-

zékszervünk nem, vagy nem 

megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e szabá-

lyozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg dioptriá-

ja?  

Miben hasonlít és miben kü-

lönbözik az EKG és az EEG? 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések érzékelé-

sének biológiai jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a 

látás, a tapintás, az ízlelés és a 

szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki ideg-

rendszer főbb részei, az egyes 

részek Az idegsejt felépítése és 

működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a tanu-

lás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, vérnyo-

más, testhőmérséklet és vércu-

korszint) szabályozásának mű-

ködési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító 

hatásai. 

A lágy és kemény drogok leg-

Az érzékeléssel kapcsolatos megfi-

gyelések, vizsgálódások végzése, a 

tapasztalatok rögzítése, következte-

tések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő em-

berek elfogadása, segítésük kultu-

rált módjainak bemutatása.. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb szem-

betegségekről és korrekciós lehető-

ségeikről. 

Annak megértése, hogy az érzékelés 

az érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre. 

Az EEG működésének alapja és 

elemi szintű értelmezése. 

Az idegsejt különleges felépítése és 

működése közötti összefüggés meg-

értése. 

Példák arra, hogy a tanulás lénye-

gében a környezethez való alkal-

mazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a rendsze-

rek stabilitása közötti összefüggés 

felismerése, alkalmazása konkrét 

példákon.  

A személyes felelősség tudatosulá-

sa, a szülő, a család, a környezet 

szerepének bemutatása a függősé-

gek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élethelyze-

tek megoldási lehetőségeinek bemu-

tatása. 

Fizika: A hang kelet-

kezése, hangforrások, 

a hallás fizikai alapjai.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és javítá-

suk. 

 

Matematika: Változó 

helyzetek megfigyelé-

se; a változás kiemelé-

se (analízis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés - a 

szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata; egy hétköznapi 

probléma megoldása a 

szöveg tartalmi eleme-

inek felhasználásával. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés. 



 

714 

 

ismertebb fajtái, hatásuk az 

ember idegrendszerére, szerve-

zetére, személyiségére. 

A megelőzés módjai.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A fogamzástól az elmúlásig 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 

érés jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek meg-

ismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek biz-

tosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásá-

hoz, mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség 

kialakításához.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, köz-

ponti és környéki idegrendszer. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a szexualitás szerepe az ember 

életében? 

Mely környezeti és életmódbeli 

hatások okozhatnak meddőséget? 

 

Ismeretek: 

A férfi és a nő szaporodási szerv-

rendszerének felépítése és műkö-

dése.  

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépí-

tése és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus.  

Az önkielégítés.  

A fogamzásgátlás módjai, követ-

kezményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, következmé-

nyei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi és minősé-

gi változásai, a szülés/születés 

főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb szaka-

szainak időtartama, az egyed testi 

és szellemi fejlődésének jellem-

zői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői.  

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, 

iskolatársi, baráti, szerelmi) kap-

csolatok jelentősége, szerepük a 

személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabá-

lyok szerepe a társadalmi együtt-

élésben. 

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges következményei-

nek megértése, felkészülés a ve-

szélyforrások elkerülésére. 

Másodlagos nemi jellegek gyűjté-

se, magyarázat keresése a különb-

ségek okaira.  

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése. 

A petesejt és a hím ivarsejt terme-

lődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellemzői-

nek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti felelősségválla-

lásra épülő örömteli szexuális élet 

mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek tisz-

tázására alapozva a megelőzés 

lehetséges módjainak tudatosítá-

sa. 

Mikortól tekinthető a magzat em-

bernek/élőlénynek? – Érvelés a 

tudatos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak össze-

hasonlítása, különös tekintettel az 

ember életkora és viselkedése 

közötti összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai agresz-

szió okaira, lehetséges kezelésére, 

megoldására. Szerepjáték (önzet-

lenség, alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskezelés, prob-

léma-feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése kortárs-

segítők és szakemberek segítsé-

gével. 

Szerepjáték, illetve kortárs iro-

dalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és felelősségvál-

Informatika: szaktár-

gyi oktatóprogram 

használata. 

 

Fizika: ultrahangos 

vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában.  

 

Matematika: ciklu-

sonként átélt idő és 

lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

veg elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése; a bibliográfiai 

rendszer mibenléte és 

alkalmazása; a szö-

vegben megfogalma-

zott feltételeket teljesí-

tő példák azonosítása. 
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lalás kiteljesedéseként történő 

értelmezéséről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családterve-

zés. 

 

Tematikai egység Kísérletek, mikroszkópos vizsgálatok, megfigyelések 
Órakeret 

10 óra 

 

Tematikai egység Összefoglalás, ismétlés, számonkérés 
Órakeret 

7 óra 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok ösz-

szetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti ténye-

zőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a válto-

zatosság és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes élet-

közösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot ösz-

szeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatás-

ok leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szer-

kezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az 

életközösségek változatosságának és változásának okait. 

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van 

a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzse-

it és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  (maximum osz-

tály szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti össze-

függést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kap-

csolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szere-

püket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartá-

sában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságai-

val, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-

pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, 

megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az első-

segélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentősé-

gét a betegségek sikeres gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódáso-

kat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, vala-

mint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
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Fizika 

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7–8. évfolyamon a fizika tan-

tárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése, a ko-

rábbi évek környezetismeret és természetismeret tantárgyai során szerzett tudás továbbépítése, 

a természettudományos kompetencia fejlesztése a NAT Ember és Természet műveltségterüle-

te előírásainak megfelelően. 

A kerettanterv összeállításának fő szempontjai: 

 az ismeretek megalapozása; 

 a fogalmak elmélyítése kísérleti tapasztalatokkal; 

 megfelelő időkeret biztosítása tanulói kísérletek, mérések elvégzésére; 

 az általános iskolai alap-kerettantervhez képest néhány további fogalom 

bevezetése, amelyek a későbbi évfolyamok munkáját alapozzák meg; 

 a témakörök nem teljes igényű feldolgozása, feltételezve, hogy a felsőbb (9–12.) 

évfolyamokon lehetőség lesz a magasabb szintű újratárgyalásra. 

Ezeket a célkitűzéseket akkor lehet ideálisan megvalósítani, ha a rendelkezésre álló 

óraszám a 8. évfolyamon is heti 2 óra. Az alábbi kerettantervet ennek ellenére az ajánlott óra-

keretnek megfelelően készítettük el. A 8. évfolyam kedvezőtlen órakerete mellett az utolsó 

fejezetek anyagának csökkentését az egyéb iskolatípusok tematikájához képest az is indokol-

ja, hogy az iskolaváltó gyerekek tanulási kedve a középiskolai felvételiket követő tavaszi idő-

szakban minimálisra csökken. 

 

Az elsődleges cél azoknak a tevékenységeknek a gyakorlása, amelyek minden tanulót 

képessé tesznek a megismerési formák elsajátítására és növekvő önállóságú alkalmazására. 

Nagyon fontos, hogy a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten, de lehetőleg 

minden életkorban játékosan és minél sokszínűbben (mozgásos, hangi, képi csatornákon, 

egyénileg és csoportosan, de mindenképpen aktívan közreműködve) szerezzenek élményeket 

és tapasztalatot a legalapvetőbb jelenségekről. Csak a megfelelő mennyiségű, igazi tapaszta-

láson alapuló ismeret összegyűjtése után alkossák meg az ezek mélyebb feldolgozásához 

szükséges fogalomrendszert. Konkrét megfigyelésekkel, kísérletekkel a maguk szellemi fejlő-

dési szintjén önmaguk fedezzék fel, hogy a világnak alapvető törvényszerűségei és szabályai 

vannak. Az így megszerzett ismeretek nyújtanak kellő alapot ahhoz, hogy azokból általánosít-

ható fogalmakat alkossanak, s azokon a későbbiekben magasabb szintű gondolati műveleteket 

végezzenek. A tudás megalapozásának az elsajátított ismeretek mennyisége mellett fontos 

kérdése a fogalmi szintek minősége. A fogalomalkotás, az elvonatkoztatás, az összefüggések 

felismerése és működtetése csak akkor lehet sikeres, ha valódi tartalommal bíró fogalmakra 

épülnek. Ennek érdekében a tanulóknak biztosítani kell a minél személyesebb tapasztalásra, a 

gyakorlatra, kísérletekre épülő közvetlen ismeretszerzést. Ennek a fogalmi tanuláshoz viszo-

nyított aránya 1214 éves korig nem csökkenhet 50% alá. 

Amikor valóban új probléma megoldására kényszerül, a felnőttek többsége is azokhoz 

a mélyen gyökerező megismerési formákhoz nyúl, amelyeket már több-kevesebb sikerrel 

gyermekkorukban is gyakoroltak, azokat a gondolkodási műveleteket próbálják végig, ame-

lyeket az iskolában készségszinten elsajátítottak. A természetről szerzendő ismeretek megala-

pozásakor ezeket a megismerési lépcsőfokokat kell kiépíteni. Ezt pedig a mindennapokban 

előforduló szituációkhoz hasonló – ismeretlen – problémahelyzetekben, és elsősorban a ter-

mészettudományos oktatás során lehet elérni. Természetesen vannak olyan alapvető ismeretek 

és tények, amelyeket mindenkinek tudnia kell. Fontos, hogy ezeket hatékonyan, és az eddigi-
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eknél nagyobb mélységben sajátítsák el a tanulók, vagyis az ismereteiket valóban „birtokol-

ják‖, a gyakorlatban is tudják használni. Az általános iskolai fizika olyan alapozó jellegű tan-

tárgy, amely csak a legfontosabb tudományos fogalmakkal foglalkozik. Azok folyamatos fej-

lesztésével, „érlelésével‖, de főként a megismerési tevékenység gyakorlatával készíti fel a 

tanulókat arra, hogy a középiskolában a természettudományos tárgyak magasabb szintű meg-

ismeréséhez hozzákezdjenek. 

Egyforma hangsúlyt kell kapniuk a természettudomány alappilléreinek:  

– az ismeretanyag (elvek, tények, törvények, elméletek);  

– a tudományos megismerés folyamata (az a módszer, ahogyan feltárjuk a természet 

titkait); 

– az ismeretek, a mindennapi élet és a társadalmi gyakorlat kapcsolata (az egészség- és 

környezetvédelem, a technika és a társadalom kapcsolatrendszere) és  

– az a gondolkodási és viselkedési szokásrendszer, amely felelősségteljes, etikus 

magatartást, kreatív és kritikus gondolkodást biztosít.  

A spirálisan felépülő tartalomnak minden szinten meg kell felelnie a korosztály érdek-

lődésének, személyes világának. A tananyag feldolgozása így a tanulók érdeklődésére épül, a 

témák kifejtése egyre átfogóbb és szélesebb világképet nyújt. 

Az ismeretek időben tartós, akár ismeretlen helyzetekben is bevilágító eredményre ve-

zető előhívhatósága nagymértékben függ azok beágyazódásának minőségétől és kapcsolat-

rendszerének gazdagságától. Nem elég a tanulókkal a tananyag belső logikáját megismertetni, 

el is kell fogadtatni azt, amihez elengedhetetlen, hogy a felmerülő példák és problémák szá-

mukra érdekesek, az életükhöz kapcsolódók legyenek. A tanuló tehát nem csupán befogadó, 

hanem aktivitásával vissza is hat a tanulás folyamatára. Külön motivációs lehetőséget jelent, 

ha az adott tantárgy keretein belül – természetesen némi tanári irányítással – a tanulók maguk 

vethetnek fel és oldhatnak meg számukra fontos és izgalmas kérdéseket, problémákat. A leg-

nagyobb öröm, ha a megszerzett ismeretek a tanulók számára is nyilvánvaló módon hatéko-

nyan használhatóak. A feldolgozás akkor konzisztens, ha általa a jelenségek érthetővé, kiszá-

míthatóvá, és ezáltal – ami elsősorban a tizenévesek számára nagyon fontos lehet – irányítha-

tóvá, uralhatóvá is válnak. 

A fogalmi háló kiépítésének alapja a tanuló saját fogalmi készlete, amelyet részben 

önállóan, az iskolától függetlenül, részben pedig az iskolában (esetleg más tantárgy tanulása 

során) szerzett. A további ismeretek beépülését ebbe a rendszerbe döntően befolyásolja, hogy 

ez a tudás működőképes és ellentmondásmentes-e, illetve, hogy a meglévő ismeretek milyen 

hányada alapul a tapasztalati és tanult ismeretek félreértelmezésén, röviden szólva, tévképze-

ten. A fizika tantárgy a köznapi jelentésű fogalmakra építve kezdi el azok közelítését a tudo-

mányos használathoz. A legfontosabb, hogy a köznapi tapasztalat számszerű jellemzésében 

megragadjuk a mennyiségek (pl. sebesség, energiacsere) pillanatnyi értékeihez közelítő fo-

lyamatot, a lendület, az erő, a munka, az energia és a feszültség fogalmaiban az általánosítha-

tó vonásokat. A legnagyobb tanári és tanulói kihívás kategóriáját a „kölcsönhatásmentes 

mozgás‖ fogalma és társai jelentik. Ezek megszilárdítása a felsőbb osztályokban, sőt sokszor 

a felsőfokú tanulmányokban következhet be. 

Az értő tanulás feltétele az is, hogy az ismeretek belső logikája és az egymáshoz kap-

csolódó ismeretek közötti összefüggések előtűnjenek. A kép kiépítésekor a tanulóknak leg-

alább nagy vonalakban ismerniük kell a kép lényegét, tartalmát, hogy az egyes tudáselemeket 

bele tudják illeszteni. Tudniuk kell, hogy az egyes mozaikdarabkák hogyan kapcsolódnak az 

egészhez, hogyan nyernek értelmet, és mire használhatók. A kép összeállításának hatékonysá-

gát és gyorsaságát pedig jelentősen javítja, ha az összefüggések frissen élnek, vagyis az új 

ismeret megszerzése és alkalmazása révén a kapcsolatrendszer folytonos és ismételt megerő-

sítést kap. 
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A kisgyermek természetes módon és nagy lelkesedéssel kezdi környezete megismeré-

sét, amit az iskolai oktatásnak nem szabad elrontani. Az érdeklődés megőrzése érdekében a 

tantervben a korábbiaktól eltérően nem a témakörök sorrendjére helyezzük a hangsúlyt, ha-

nem azoknak a tapasztalással összeköthető, érdeklődést felkeltő tevékenységeire, a kvalitatív 

kapcsolatoktól a számszerűsíthetőség felé vezető útnak a matematikai ismeretekkel való össz-

hangjára. 

Természetesen, a fizika jelenségkörének, a fizika módszereinek alkalmazási köre kije-

löli a nagy témákat, amelyek számára a nagyon csekély órakeretbeli oktatás ökonómiája meg-

szab egyfajta belső sorrendet. Mindazonáltal nagy figyelmet kell fordítani mindazokra a ta-

pasztalati és fogalmi kezdeményekre, amelyekre a 9–12. évfolyamokon kiteljesedő fizikataní-

tás bemeneti kompetenciaként számít. 

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák 

közül különösen az alábbiak fejlesztéshez járul hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 

hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való tájéko-

zódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepé-

nek ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, korláta-

inak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatá-

sának ismerete. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problé-

mák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntart-

ható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a pre-

zentációk alkalmával. 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzés-

ben és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a kü-

lönböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 

Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok 

készítése. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult 

ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 

képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 

esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

A kerettanterv részletesen felbontott óraszámához hozzászámítandó 10% (azaz 11 óra) 

szabad tanári döntéssel felhasználható órakeret, továbbá 12 óra ismétlésre és számonkérésre 

ajánlott órakeret. Ezek összegeként adódik a kétéves teljes 108 órás tantárgyi órakeret. A zá-

rójelben lévő óraszámok arra az esetre vonatkoznak, ha a tantárgy óraszáma mindkét évfo-

lyamon heti 2 óra. 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Természettudományos vizsgálati módszerek 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Hosszúságmérés, tömegmérés. 

A tematikai egység 
Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési mód-
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

szerek bemutatása és gyakoroltatása.  

Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, 

hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mé-

rés végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések le-

vonására és azok kommunikálására.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

A tanulói kísérleti munka szabá-

lyai. 

Veszélyforrások (hő, vegyi, 

elektromos, fény, hang stb.) az 

iskolai és otthoni tevékenységek 

során. 

Fényképek, ábrák, saját tapaszta-

latok alapján a veszélyek megfo-

galmazása, megbeszélése. 

Csoportmunkában veszélyre fi-

gyelmeztető, helyes magatartásra 

ösztönző poszterek, táblák készí-

tése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: baleset- és 

egészségvédelem. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kommunikáció. 

Ismeretek:  

Megfigyelés. Leírás, összehasonlí-

tás, csoportosítás. Céltudatos meg-

figyelés. 

A természet megfigyelésének fon-

tossága a tudósok természettörvé-

nyeket feltáró munkájában.  

A megfigyelőképesség ellenőrzése 

egyszerű feladatokkal.  

Szempontok megfogalmazása je-

lenségek megfigyelésére, a megfi-

gyelés végrehajtására és a megfi-

gyelésről szóbeli beszámoló. 

Megfigyelések rögzítése, dokumen-

tálása. 

Kémia: a kísérletek cél-

ja, tervezése, rögzítése, 

tapasztalatok és követ-

keztetések. 

A tudományos megismerési mód-

szerek 

Problémák, alkalmazások: 

Hogyan kell használni a különbö-

ző mérőeszközöket?  

Mire kell figyelni a leolvasásnál? 

Hogyan tervezzük meg a mérési 

folyamatot? 

Hogyan lehet megjeleníteni a 

mérési eredményeket?  

Mire következtethetünk a mérési 

eredményekből? 

Mérőeszközök a mindennapi 

életben. 

 

Ismeretek: 

Mérőeszközök használata.  

A mért mennyiségek mértékegy-

ségei. 

 

 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, 

idő, hőmérséklet stb. mérése, meg-

határozása csoportmunkában. 

 

Mérési javaslat, tervezés és vég-

rehajtása az iskolában és a tanuló 

otthoni környezetében. 

Hipotézisalkotás és értékelés a 

mérési eredmények rendszerbe 

szedett ábrázolásával. 

Előzetes elképzelések számbavé-

tele, a mérési eredmények elem-

zése (táblázat, grafikon). 

 

Egyszerű időmérő eszköz csopor-

tos készítése.  

 

A tömeg és a térfogat nagyságá-

nak elkülönítése. (Jellegzetes 

tévképzet: a két mennyiség ará-

nyos kezelése.)  

 

Önálló munkával különféle in-

formációhordozókról az élővilág, 

Földrajz: időzónák a 

Földön.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az időszámítás kez-

detei a különböző kultú-

rákban. 

 

Matematika: mérték-

egységek; megoldási 

tervek készítése.  
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az épített környezet és az emberi 

tevékenység hosszúság- és időbe-

li méretadatainak összegyűjtése 

tanári és önálló feladatválasztás-

sal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, becslés, tömeg, térfogat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Optika, csillagászat 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold látszólagos 

periodikus változása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a kom-

munikáció fejlesztése. A tudomány és a technika társadalmi szerepének 

bemutatása. A fényhez kapcsolódó jelenségek és technikai eszközök 

megismerése. Az égbolt fényforrásainak csoportosítása. A földközép-

pontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek összehasonlítása során 

a modellhasználat fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény terjedése és a képalkotás 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Árnyékjelenségek. Fényáteresztés. 

Hétköznapi optikai eszközök (sík-

tükör, borotválkozó tükör, közle-

kedési gömbtükör, egyszerű nagyí-

tó, távcső, mikroszkóp, vetítő, 

fényképezőgép). 

Száloptika alkalmazása a jelátvi-

telben és a gyógyászatban. 

Távcsövek, űrtávcsövek, látáshi-

bák javítása, fényszennyezés. 

 

Ismeretek:  

A fény egyenes vonalú terjedése.  

A fényvisszaverődés és a fénytö-

rés: a fény az új közeg határán 

visszaverődik és/vagy megtörik; a 

leírásuknál használt fizikai meny-

nyiségek (beesési szög, visszave-

rődési szög, törési szög rajzolása). 

 

 

 

 

Az árnyékjelenségek magyarázata 

a fény egyenes vonalú terjedésé-

vel.  

 

Fény áthatolásának megfigyelése 

különböző anyagokon és az 

anyagok tanulmányozása átlát-

szóságuk szempontjából. 

 

 

 

 

Jelenségek a visszaverődés és a 

fénytörés vizsgálatára. A sugár-

menet szerkesztése tükrös vissza-

verődés esetén. (Periszkóp, kalei-

doszkóp készítése és modellezé-

se.) 

 

A sugármenet kvalitatív megraj-

zolása fénytörés esetén 

Biológia-egészségtan: 

a szem, a látás, a 

szemüveg; nagyító, 

mikroszkóp és egyéb 

optikai eszközök (bio-

lógiai minták mikro-

szkópos vizsgálata). 

 

Matematika: geometri-

ai szerkesztések, tük-

rözés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a színté-

vesztés és a színvakság 

társadalmi vonatkozá-

sai. 
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Teljes visszaverődés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétköznapi optikai eszközök kép-

alkotása. Valódi és látszólagos 

kép. 

Síktükör, homorú és domború tü-

kör, szóró- és gyűjtőlencse. Fó-

kusz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szem képalkotása. 

Rövidlátás, távollátás, színtévesz-

tés. 

(plánparalel lemez, prizma, 

vizeskád). 

 

Kvalitatív kapcsolat felismerése a 

közeg sűrűsége és a törési szög-

nek a beesési szöghöz viszonyí-

tott változása között.  

 

A teljes visszaverődés jelenségé-

nek bemutatása alapján (pl. az 

akvárium víztükrével) a jelenség 

kvalitatív értelmezése. 

Az optikai szál modelljének meg-

figyelése egy műanyagpalack 

oldalán kifolyó vízsugár hátulról 

történő megvilágításával. 

 

Kép- és tárgytávolság mérése 

gyűjtőlencsével, fókusztávolsá-

gának meghatározása napfény-

ben. 

Sugármenet-rajzok bemutatása 

digitális táblán.  

A tanuló környezetében található 

tükrök és lencsék képalkotásának 

kísérleti bemutatása. 

Tükrök esetén a kép keletkezésé-

nek értelmezése egyszerű sugár-

meneti rajzzal. 

Gyakorlati különbségtétel a való-

di és a látszólagos kép között. 

A fókusz meghatározása homorú 

tükör és gyűjtőlencse esetén. 

 

 

Az emberi szem mint optikai len-

cse működésének megértése, a 

jellegzetes látáshibák (távollátás, 

rövidlátás) és a korrekció módja 

(szemüveg, kontaktlencse). 

Ismeretek:  

A fehér fény színeire bontása.  

 

 

Színkeverés, kiegészítő színek. 

 

 

 

A tárgyak színe: a természetes fény 

különböző színkomponenseit a 

A fehér fény felbontása színekre 

prizma segítségével; a fehér fény 

összetettségének felismerése. 

 

Tanulói kísérlettel a színkeverés 

bemutatása forgó szín-koronggal. 

 

 

A tárgyak színének egyszerű ma-

gyarázata.  

Biológia-egészségtan: 

a színek szerepe az 

állat- és növényvilág-

ban (klorofill, rejtőz-

ködés). 
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tárgyak különböző mértékben nye-

lik el és verik vissza, ebből adódik 

a tárgy színe. 

A fény forrásai 

Problémák:  

Milyen folyamatokban keletkezik 

fény? Mi történhet a Napban, és 

mi a Holdon? Minek a fényét lát-

ják a „kék bolygót‖ megfigyelő 

űrhajósok? 

 

Ismeretek:  

Elsődleges és másodlagos fényfor-

rások. 

Fénykibocsátó folyamatok a ter-

mészetben. 

 

 

 

 

 

 

Az elsődleges és másodlagos 

fényforrások megkülönböztetése, 

gyakorlati felismerésük. 

Fénykibocsátást eredményező 

fizikai (villámlás, fémek izzása), 

kémiai és biokémiai (égés, szent-

jánosbogár, korhadó fa stb.) je-

lenségek gyűjtése. 

Kémia: égés, lángfes-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: 

lumineszcencia. 

 

Földrajz: természeti 

jelenségek, villámlás. 

Ember és fény 

Problémák, jelenségek, alkalmazá-

sok: 

Milyen az ember és a fény viszo-

nya? 

Hogyan hasznosíthatjuk a fénnyel 

kapcsolatos tapasztalatainkat a 

környezetünk megóvásában? 

Milyen fényforrásokat haszná-

lunk? 

Milyen fényforrásokat érdemes 

használni a lakásban, az iskolában, 

a településeken, színpadon, filmen, 

közlekedésben stb. (színérzet, hő-

érzet, élettartam)? 

Mit nevezünk fényszennyezésnek? 

Milyen Magyarország fényszeny-

nyezettsége? 

 

Ismeretek:  

Mesterséges fényforrások.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományos és új mesterséges 

fényforrások sajátságainak össze-

gyűjtése, a fényforrások és az 

energiatakarékosság kapcsolatá-

nak vizsgálata (izzólámpa, fény-

cső, kompaktlámpa, LED-lámpa). 

Az új és elhasznált izzólámpa 

összehasonlítása. 

Összehasonlító leírás a mestersé-

Biológia-egészségtan: 

a fényszennyezés bio-

lógiai hatásai, a fény-

szennyezés, mint a 

környezetszennyezés 

egyik formája. 

 

Kémia: nemesgázok, 

volfrám, izzók, fény-

csövek. 
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Fényszennyezés. 

ges fényforrások fajtáiról, színé-

ről és az okozott hőérzet összeha-

sonlítása. 

 

A fényforrások használata egész-

ségügyi vonatkozásainak megis-

merése.  

A fényforrások használata kör-

nyezeti hatásainak megismerése. 

A fényszennyezés fogalmának 

megismerése. 

Az égbolt természetes fényforrásai 

Problémák, jelenségek:  

A csillagos égbolt: Hold, csilla-

gok, bolygók, galaxisok, gázkö-

dök. A Hold és a Vénusz fázisai, a 

hold- és napfogyatkozások. 

Milyen történelmi elképzelések 

voltak a Napról, a csillagokról és a 

bolygókról? 

 

Ismeretek: 

Az égbolt természetes fényforrásai: 

a Nap, Hold, bolygók, csillagok, 

csillaghalmazok, ködök stb. 

 

 

 

 

 

 

 

A Naprendszer szerkezete.  

A Nap, a Naprendszer bolygóinak 

és azok holdjainak jellegzetessé-

gei. Megismerésük módszerei. 

 

 

 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

 

 

A tudományos kutatás modelleken 

át a természettörvényekhez vezető 

útja mint folyamat. 

 

A csillagos égbolt megfigyelése 

szabad szemmel (távcsővel) és 

számítógépes planetárium-

programok futtatásával. 

 

 

 

 

 

 

Az égi objektumok csoportosítása 

aszerint, hogy elsődleges (a csil-

lagok, köztük a Nap) vagy másod-

lagos fényforrások (a bolygók és 

a holdak csak visszaverik a Nap 

fényét). A csillagok és a bolygók 

megkülönböztetése képüknek kis 

távcsőbeli viselkedése alapján.  

 

A fázisok és fogyatkozások ér-

telmezése modellkísérletekkel. 

A Naprendszer szerkezetének 

megismerése; a Nap egy a sok 

csillag közül. 

 

 

A csillagos égbolt mozgásainak 

geocentrikus és heliocentrikus 

értelmezése. 

 

Ismeretek szerzése arról, hogy a 

Naprendszerről, a bolygókról és 

holdjaikról, valamint az (álló) 

csillagokról alkotott kép miként 

alakult az emberiség történeté-

ben. 

Differenciált csoportmunka alap-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az emberi-

ség világképének vál-

tozása. Csillagképek a 

különböző kultúrák-

ban. 

 

Kémia: hidrogén (héli-

um, magfúzió). 

 

Matematika: a kör és a 

gömb részei. 

 

Földrajz: a Naprend-

szer. A világűr meg-

ismerésének, kutatásá-

nak módszerei. 
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ján Ptolemaiosz, Kopernikusz, 

Galilei, Kepler munkásságának 

megismerése. 

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma 

Problémák, jelenségek, alkalmazá-

sok:  

A Nap és más fényforrások felbon-

tott fénye (pl. gyertya lángja meg-

sózva). 

Infralámpa, röntgenkép létrejötte 

(árnyékhatás), mikrohullámú sütő. 

A röntgen ernyőszűrés az emberi 

szervezet és ipari anyagminták 

belső szerkezetének vizsgálatában, 

az UV-sugárzás veszélyei.  

 

Hőtanhoz továbbvezető problé-

mák: Mit hoz a villám, amivel fel-

gyújtja a fát, amibe belecsap? Mit 

sugároznak ki a fénnyel együtt az 

izzított fémek? Mit ad a fény a 

kémiai reakcióhoz? 

 

Ismeretek:  

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma: 

rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös sugárzás, látható fény, 

UV-sugárzás, röntgensugárzás.  

 

 

 

 

A Nap fénye és hősugárzása bizto-

sítja a Földön az élet feltételeit.  

 

 

 

Példák az infravörös és az UV-

sugárzás, a röntgensugárzás élet-

tani hatásaira, veszélyeire, gya-

korlati alkalmazásaira a techniká-

ban és a gyógyászatban.  

A napozás szabályai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző sugárzások hatásai-

ról a köznapi és a médiából szár-

mazó ismeretek összegyűjtésével 

a látható fénytartomány kibővíté-

se elektromágneses spektrummá, 

kiegészítése a szintén közismert 

rádió- és mikrohullámokkal, majd 

a röntgensugárzással. 

 

Annak felismerése, hogy a fény 

hatására zajlanak le a növények 

életműködéséhez nélkülözhetetlen 

kémiai reakciók. 

 

Az infravörös és az UV-sugárzás, 

a röntgensugárzás élettani hatá-

sainak, veszélyeinek, gyakorlati 

alkalmazásainak megismerése a 

technikában és a gyógyászatban.  

Biológia-egészségtan: 

növényi fotoszintézis, 

emberi élettani hatások 

(napozás); diagnoszti-

kai módszerek. 

 

Kémia: fotoszintézis, 

(UV-fény hatására 

lejátszódó reakciók, 

kemilumineszcencia). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. 

Fényszennyezés. 

Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Hőtan 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Hőmérsékletfogalom, csapadékfajták. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőmérséklet változásához kapcsolódó jelenségek rendszerezése. Az 

egyensúly fogalmának alapozása (hőmérsékleti egyensúlyi állapotra 

törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszemlélet megalapozása, az 

anyagfogalom mélyítése.  

Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni lehető-

ségek felismertetése. 

A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges 

táplálkozás fontosságának beláttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet és mérése. 

Problémák, jelenségek: 

Milyen hőmérsékletek léteznek a 

világban? 

Mit jelent a napi átlaghőmérsék-

let? Mit értünk a „klíma‖ fogal-

mán? 

A víz fagyás- és forráspontja; a 

Föld legmelegebb és leghidegebb 

pontja. A Nap felszíni hőmérsék-

lete. A robbanómotor üzemi hő-

mérséklete. Hőmérsékletviszo-

nyok a konyhában. 

A hűtőkeverék. 

 

Ismeretek:  

Nevezetes hőmérsékleti értékek. 

A Celsius-féle hőmérsékleti skála 

és egysége. 

 

 

A környezet, a Föld, a Naprend-

szer jellegzetes hőmérsékleti érté-

keinek számszerű ismerete és ösz-

szehasonlítása.  

A víz-só hűtőkeverék közös hő-

mérséklete alakulásának vizsgála-

ta az összetétel változtatásával. 

  

 

 

 

 

A Celsius-skála jellemzői, a viszo-

nyítási hőmérsékletek ismerete, 

tanulói kísérlet alapján a hőmérő 

kalibrálása módjának megismeré-

se. 

Biológia-egészségtan: 

az élet létrejöttének 

lehetőségei. 

 

Földrajz: hőmérsékleti 

viszonyok a Földön, a 

Naprendszerben. 

 

Matematika: mérték-

egységek ismerete. 

 

Kémia: a hőmérséklet 

(mint állapothatározó), 

Celsius-féle hőmérsék-

leti skála (Kelvin-féle 

abszolút hőmérséklet). 

Alkalmazások:  

Otthoni környezetben előforduló 

hőmérőtípusok és hőmérséklet-

mérési helyzetek. 

 

 

 

 

A legfontosabb hőmérőtípusok 

Matematika: grafiko-

nok értelmezése, készí-

tése. 

 

Informatika: mérési 
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Ismeret:  

hőmérőtípusok. 

(folyadékos hőmérő, digitális hő-

mérő, színváltós hőmérő stb.) 

megismerése és használata egy-

szerű helyzetekben.  

 

Hőmérséklet-idő adatok felvétele, 

táblázatkészítés, majd abból grafi-

kon készítése és elemzése. 

 

A javasolt hőmérsékletmérési 

gyakorlatok egyikének elvégzése: 

 Pohárba kiöntött meleg víz 

lehűlési folyamatának 

vizsgálata. 

 Elektromos vízmelegítővel 

melegített víz hőmérséklet-idő 

függvényének mérése 

(melegedési görbe felvétele, 

különböző mennyiségű vízre, 

különböző ideig melegítve is). 

 Só-jég hűtőkeverék 

hőmérsékletének függése a só-

koncentrációtól. 

 

A melegítés okozta változások 

megfigyelése, a hőmérséklet méré-

se, az adatok táblázatba rendezé-

se, majd a hőmérséklet időbeli 

alakulásának ábrázolása, követ-

keztetések megfogalmazása. 

adatok kezelése, fel-

dolgozása. 

 

Kémia: tömegszázalék, 

(anyagmennyiség-

koncentráció). 

Hőcsere. 

Ismeretek:  

A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 

A hőmennyiség (energia) kvalita-

tív fogalma, mint a melegítő hatás 

mértéke. 

Egysége (1 J) és értelmezése: 1g 

vízmennyiség hőmérsékletének 1 
0
C-kal történő felmelegítéséhez 

4,2 J energiára (hőmennyiségre) 

van szükség. 

 

Hőmérséklet-kiegyenlítődési fo-

lyamatok vizsgálata egyszerű esz-

közökkel (pl. hideg vizes zacskó 

merítése meleg vízbe). Hőmérsék-

let-kiegyenlítéssel járó folyama-

tokra konkrét példák gyűjtése; 

annak felismerése, hogy hőmeny-

nyiség (energia) cseréjével járnak.  

Annak felismerése, hogy a közös 

hőmérséklet a testek kezdeti hő-

mérsékletétől, tömegüktől és 

anyagi minőségüktől függ. 

Földrajz: energiahor-

dozók, a jéghegyek 

olvadása. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi testhőmér-

séklet. 

 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő folyamatok 

(exoterm és endoterm 

változások). 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások. 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

A víz sűrűségének változása fa-

 

 

 

 

Földrajz: a kövek mál-

lása a megfagyó víz 

hatására. 

 

Biológia-egészségtan: 

a víz fagyásakor bekö-
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gyás során. Jelentősége a vízi élet-

re, úszó jéghegyek, a Titanic ka-

tasztrófája.  

Miért vonják be hőszigetelő 

anyaggal a szabadban lévő vízve-

zetéket? Miért csomagolják be a 

szabadban lévő kőszobrokat? 

A halmazállapot-változásokkal 

kapcsolatos köznapi tapasztalatok 

(pl. ruhaszárítás, csapadékformák, 

forrasztás, az utak téli sózása, 

halmazállapot-változások a kony-

hában stb.). 

 

Ismeretek:  

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások. 

 

 

Melegítéssel (hűtéssel) az anyag 

halmazállapota megváltoztatható. 

A halmazállapot-változás hőmér-

séklete anyagra jellemző állandó 

érték. 

Olvadáspont, forráspont, olva-

dáshő, forráshő fogalma. 

 

Annak tudása, hogy mely átalaku-

lásoknál van szükség energiaköz-

lésre (melegítésre), melyek esetén 

energia elvonására (hűtésre). 

Csapadékformák és kialakulásuk 

fizikai értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző halmazállapotok és 

azok legfontosabb jellemzőinek 

megismerése. 

 

Tanári mérést követő csoport-

munka alapján a jég-víz keverék 

állandó intenzitású melegítésekor 

fellépő jelenségek bemutatása a 

részleges elforralásig, a melegedé-

si görbe felvétele és értelmezése. 

 

 

 

A mindennapi életben gyakori 

halmazállapot-változásokhoz kap-

csolódó tapasztalatok, jelenségek 

értelmezése. 

vetkező térfogat-

növekedés hatása a 

befagyás rétegességé-

ben és a halak áttelelé-

sében. 

 

Kémia: halmazállapot-

változások, fagyás-

pont, forráspont (a víz 

szerkezete és tulajdon-

ságai). 

Keverékek szétválasz-

tása, desztillálás, kő-

olaj-finomítás. 

Halmazállapotok jellemzése az 

anyag mikroszerkezeti modellezé-

sével. 

Ismeretek:  

A halmazállapotok és változások 

értelmezése anyagszerkezeti mo-

dellel. 

Az anyag részecskékből való fel-

építettsége, az anyagok különböző 

halmazállapotbeli szerkezete.  

A kristályos anyagok, a folyadé-

kok és a gázok egyszerű golyó-

modellje.  A halmazállapot-

változások szemléltetése golyó-

modellel. 

 

 

 

 

Az anyag golyómodelljének meg-

ismerése és alkalmazása az egyes 

halmazállapotok leírására és a 

halmazállapot-változások értel-

mezésére. 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia: halmazállapot-

ok és halmazállapot- 

változások. Értelmezé-

sük a részecskeszemlé-

let alapján. 
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A belső energia. Belső energia 

szemléletesen, mint golyók moz-

gásának élénksége (mint a mozgó 

golyók energiájának összessége). 

Melegítés hatására a test belső 

energiája változik. 

A belsőenergia-változás mértéke 

megegyezik a melegítés során 

átadott hőmennyiséggel. 

Annak felismerése, hogy melegí-

tés hatására a test belső energiája 

megváltozik, amit jelez a hőmér-

séklet és/vagy a halmazállapot 

megváltozása. 

Hőhatások. 

Problémák, alkalmazások: 

Élelmiszerek energiatartalma. Az 

élő szervezet mint energiafo-

gyasztó rendszer. 

Milyen anyag alkalmas hőmérő 

készítésére? 

 

Ismeretek: 

Hőtan és táplálkozás: az életmű-

ködéshez szükséges energiát a 

táplálék biztosítja.  

 

 

 

 

Hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

 

 

Egy szem mogyoró elégetésével 

adott mennyiségű víz felmelegíté-

se az energiatartalom jellemzésé-

re. 

 

 

 

 

Tanári útmutatás alapján az élel-

miszerek csomagolásáról az élel-

miszerek energiatartalmának leol-

vasása.  

Az élelmiszereken a kereskede-

lemben feltüntetik az energiatar-

talmat. 

 

Egyszerű kísérletek bemutatása a 

különböző halmazállapotú anya-

gok hőtágulására. 

Gyűjtőmunka alapján beszámoló 

tartása a hőtágulás jelentőségéről 

a technikában és a természetben. 

Kémia: égés, lassú 

oxidáció, energiaátala-

kulások, tápanyag, 

energiatartalom. 

 

Matematika: egyszerű 

számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

egészséges táplálko-

zás, az egészséges én-

kép kialakítása. 

Hőátadási módozatok. 

 Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

Elraktározhatjuk-e a meleget? 

Mely anyagok a jó hővezetők, 

melyek a hőszigetelők? 

A Nap hősugárzása, üvegházha-

tás. A légkör melegedése. 

Hőáramlás szerepe a fűtéstechni-

kában. Hősugárzás, a hőkamera-

képek és értelmezésük. 

Az energiatudatosság és a hőszi-

getelés. 

 

Ismeretek: 

Hőátadás, hővezetés, hőáramlás, 

 

 

Gyűjtőmunka és gyakorlati esetek 

alapján annak bemutatása interne-

tes képekkel, videofelvételekkel, 

hogy mikor van szükség jó hőve-

zetésre, mikor szigetelésre. 

 

 

 

 

 

Egyszerű demonstrációs kísérletek 

alapján a hőátadás különböző 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: energiataka-

rékossági lehetőségek 

a háztartásban (fűtés, 

hőszigetelés). 

 

Földrajz: a Nap sugár-

zásának hatása, jelen-

tősége; légköri folya-

matok; hideg és meleg 

tengeri áramlatok. 

 

Kémia: üvegházhatás 

(a fémek hővezetése). 
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hősugárzás. módjainak, alapvető jelenségfajtá-

inak megismerése. Jó és rossz 

hővezető anyagok megkülönböz-

tetése.  

 

A hőszigetelés és az ezzel kapcso-

latban lévő energiatakarékosság 

jelentőségének felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, forrás-

pont, termikus egyensúly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Mozgások 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Lépések az 

átlagsebességtől a pillanatnyi sebesség felé. A lendület-fogalom előkészí-

tése. A lendület megváltozása és az erőhatás összekapcsolása speciális 

kölcsönhatások (tömegvonzás, súrlódási erő) esetében. A mozgásból 

származó hőhatás és a mechanikai munkavégzés összekapcsolása.  

A közlekedési alkalmazások, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a 

felelős magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hely- és helyzetváltozá.s 

Ismeretek:  

Hely- és helyzetváltozás. 

Mozgások a Naprendszerben (ke-

ringés, forgás, becsapódások).  

Körmozgás jellemzői (keringési 

idő, fordulatszám). 

A testek különböző alakú pályákon 

mozoghatnak (egyenes, kör, ellip-

szis= „elnyúlt kör” – a bolygók 

pályája). 

  

Mozgással kapcsolatos tapasztala-

tok, élmények felidézése, elmon-

dása (közlekedés, játékszerek, 

sport). 

Mozgásformák eljátszása (pl. ren-

dezetlen részecskemozgás, kerin-

gés a Nap körül, égitestek forgása, 

a Föld–Hold rendszer kötött ke-

ringése). 

A mozgásokkal kapcsolatos meg-

figyelések, élmények szabatos el-

mondása. 

Testnevelés és sport: 

mozgások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Petőfi és a vasút; 

Arany: levéltovábbítás 

sebessége Prága város-

ába a XV. században. 

 

Matematika: a kör és 

részei. 

Problémák: 

Hogyan lehet összehasonlítani a 

mozgásokat? Milyen adatokat kell 

megadni a pontos összehasonlí-

táshoz? 

Honnan lehet eldönteni, hogy ki 

vagy mi mozog? 

 

Ismeretek: 

 

 

 

 

 

 

A viszonyítási pont megegyezéses 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti: Tájké-

pek. 

 

Matematika: Des-

cartes-féle koordináta-

rendszer és elsőfokú 

függvények; vektorok. 



 

732 

 

A mozgás viszonylagossága. rögzítése, az irányok rögzítése. 

A sebesség. 

Problémák:  

Milyen sebességgel mozoghatnak 

a környezetünkben található élő-

lények, közlekedési eszközök? 

Mit mutat az autó, busz sebes-

ségmutatójának pillanatnyi állása? 

Hogyan változik egy jármű sebes-

ségmutatója a mozgása során? 

Hogyan változik egy futball-labda 

sebessége a mérkőzés során (irá-

nya, sebessége)? Miben más a 

teniszlabdához képest? 

 

Ismeretek:  

A sebesség.  

Mozgás grafikus ábrázolása. 

A sebesség SI-mértékegysége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyenes vonalú mozgás gyor-

sulása/lassulása (kvalitatív foga-

lomként). 

Átlagos sebességváltozás közle-

kedési eszköz egyenes vonalú 

mozgásának különböző szakasza-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az (átlag)sebesség meghatározása 

az út és idő hányadosaként, a fizi-

kai meghatározás alkalmazása 

egyszerű esetekre. 

Egyszerű iskolai kísérletek, 

sportmozgások, közlekedési esz-

közök egyenes vonalú mozgásá-

nak megfigyelése, ábrázolása út-

idő grafikonon és a sebesség gra-

fikus értelmezése.  

 

Az egyenes vonalú mozgásra egy-

szerű számítások elvégzése (az út, 

az idő és a sebesség közti ará-

nyossági összefüggés alapján). 

 

Következtetések levonása a moz-

gásról.Út- idő grafikonon a moz-

gás sebességének értelmezése, 

annak felismerése, hogy a sebes-

ségnek iránya van. 

 

A gyorsulás értelmezése kvalitatív 

szinten, mint az aktuális (pillanat-

nyi) sebesség változása. 

Egymás utáni különböző mozgás-

szakaszokból álló folyamat esetén 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek (fékidő), 

sebességhatárok. 

 

Matematika: arányos-

ság, fordított arányos-

ság.  

 

Földrajz: folyók se-

bessége, szélsebesség. 

 

Kémia: reakciósebes-

ség. 



 

733 

 

in. 

A sebességváltozás természete 

egyenletes körmozgás során. 

Ha akár a sebesség nagysága, 

akár iránya változik, változó moz-

gásról beszélünk. 

a sebesség változásának értelme-

zése. 

 

 

 

 

 

A sebesség fogalmának alkalma-

zása különböző, nem mozgásjelle-

gű folyamatokra is (pl. kémiai 

reakció, biológiai folyamatok). 

A mozgásállapot változása. 

Jelenségek:  

A gyermeki tapasztalat a lendület 

fogalmáról. Felhasználása a test 

mozgásállapotának és mozgásál-

lapot-változásának a jellemzésére: 

a nagy tömegű és/vagy sebességű 

testeket nehéz megállítani. 

 

Ismeretek:  

A test lendülete a sebesség és a 

tömeg szorzata. 

 

A magára hagyott test fogalmához 

vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

 

Annak felismerése, hogy a test 

mozgásállapotának megváltozta-

tása szempontjából a test tömege 

és sebessége egyaránt fontos.  

Konkrét példákon annak bemuta-

tása, hogy egy test lendületének 

megváltozása mindig más testek-

kel való kölcsönhatás következ-

ménye.  

 

 

 

Annak a kísérletsornak a gondola-

ti elemzése és a gondolatmenet 

bemutatása, amiből leszűrhető, 

hogy annak a testnek, amely 

semmilyen másik testtel nem áll 

kölcsönhatásban, nem változik a 

mozgásállapota: vagy egyenes 

vonalú egyenletes mozgást végez, 

vagy áll. 

Testnevelés és sport: 

lendület a sportban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

szabályok, balesetvé-

delem. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvények, behelyet-

tesítés, egyszerű 

egyenletek. 

A tömeg, a sűrűség. 

Jelenségek:  

Azonos térfogatú, de különböző 

anyagból készült, illetve azonos 

anyagú, de különböző térfogatú 

tárgyak tömege. 

 

Ismeretek: 

A tömeg, a sűrűség. 

A tömeg a test teljes anyagát, il-

letve a kölcsönhatásokkal szem-

beni tehetetlenségét jellemzi. 

A testek tömege függ a térfogatuk-

tól és az anyaguktól. 

Az anyagi minőség jellemzője a 

sűrűség. 

 

Egyes anyagok sűrűségének kike-

resése táblázatból és a sűrűség 

értelmezése.  

 

 

 

A testek tömegének összekapcso-

lása a részecskemodellel (a töme-

get a testeket felépítő részecskék 

összessége adja). 

Kémia: a sűrűség; ré-

szecskeszemlélet. 
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Az erő. 

Jelenségek:  

Az erő mérése rugó nyúlásával.  

 

Ismeretek:  

Az erő. 

Az erő mértékegysége: (1 N). 

Az erő mérése. 

A kifejtett erő nagysága és az 

okozott változás mértéke között 

arányosság van. 

Az erő mint két test közötti köl-

csönhatás, a testek alakváltozásá-

ban és/vagy mozgásállapotuk vál-

tozásában nyilvánul meg. 

 

Rugós erőmérő skálázása. 

Különböző testek súlyának méré-

se a saját skálázású erőmérővel. 

 

Erő-ellenerő. 

Problémák:  

Hogyan működik a rakéta? Miért 

törik össze a szabályosan haladó 

kamionba hátulról beleszaladó 

sportkocsi? 

 

Ismeretek: 

A hatás-ellenhatás törvénye. 

Minden mechanikai kölcsönhatás-

nál egyidejűleg fellép erő és el-

lenerő, és ezek két különböző 

tárgyra hatnak. 

 

 

 

 

 

 

Demonstrációs kísérlet: két, gör-

deszkán álló gyerek erőmérők 

közbeiktatásával, kötéllel húzza 

egymást – a kísérlet ismertetése, 

értelmezése. 

Kapcsolódó köznapi jelenségek 

magyarázata, pl. rakétaelven mű-

ködő játékszerek mozgása (elen-

gedett lufi, vízirakéta). 

 

Az erő mint vektormennyiség. 

Ismeretek:  

Az erő mint vektormennyiség. 

Az erő vektormennyiség, nagysá-

ga és iránya jellemzi. 

 

Annak tudása, hogy valamely test-

re ható erő iránya megegyezik a 

test mozgásállapot-változásának 

irányával (rugós erőmérővel mér-

ve a rugó megnyúlásának irányá-

val). 

Matematika: vektor 

fogalma. 

A súrlódási erő. 

Problémák: 

Mitől függ a súrlódási erő nagy-

sága? 

Hasznos-e vagy káros a súrlódás? 

 

 

 

A súrlódási erő mérése rugós 

erőmérővel, tapasztalatok rögzíté-

se, következtetések levonása. 

Hétköznapi példák gyűjtése a súr-

lódás hasznos és káros eseteire.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek (a súrlódás 

szerepe a mozgásban, 

a fékezésben). 

 

Testnevelés és sport: a 

súrlódás szerepe egyes 
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Ismeretek:  

A súrlódás. 

A súrlódási erő az érintkező felü-

letek egymáshoz képesti elmozdu-

lását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket ösz-

szenyomó erővel arányos és függ 

a felületek minőségétől.  

 

Gördülési ellenállás. 

Kiskocsi és megegyező tömegű 

hasáb húzása rugós erőmérővel, 

következtetések levonása. 

 

 

 

 

 

Érvelés: miért volt korszakalkotó 

találmány a kerék. 

sportágakban; speciális 

cipők salakra, fűre, 

terembe stb. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a kerék fel-

fedezésének jelentősé-

ge. 

A tömegvonzás. 

Problémák:  

Miért esnek le a Földön a tárgyak? 

Miért kering a Hold a Föld körül? 

 

Ismeret:  

A gravitációs erő. 

A súly és a súlytalanság. 

1 kg tömegű nyugvó test súlya a 

Földön kb. 10 N. 

 

 

 

 

 

Egyszerű kísérletek végzése, kö-

vetkeztetések levonása: 

- a testek a gravitációs erő 

hatására gyorsulva esnek; 

- a gravitációs erő 

kiegyensúlyozásakor 

érezzük/mérjük a test súlyát, 

minthogy a súlyerővel a 

szabadesésében 

akadályozott test az 

alátámasztást nyomja, vagy 

a felfüggesztést húzza; 

- ha ilyen erő nincs, 

súlytalanságról beszélünk. 

Kísérleti igazolás: rugós erőmérő-

re függesztett test leejtése erőmé-

rővel együtt, és a súlyerő leolva-

sása – csak a gravitációs erő hatá-

sára mozgó test (szabadon eső 

test, az űrhajóban a Föld körül 

keringő test) a súlytalanság álla-

potában van. 

(Gyakori tévképzet: csak az űr-

ben, az űrhajókban és az űrállo-

máson figyelhető meg súlytalan-

ság, illetve súlytalanság csak lég-

üres térben lehet.) 

Matematika: vektorok. 
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A munka fizikai fogalma. 

Ismeretek: 

Munka, a munka mértékegysége. 

A fizikai munkavégzés az erő és az 

irányába eső elmozdulás szorza-

taként határozható meg. 

 

Eseti különbségtétel a munka fizi-

kai fogalma és köznapi fogalma 

között. 

A hétköznapi munkafogalomból 

indulva az erő és a munka, illetve 

az elmozdulás és a munka kapcso-

latának belátása konkrét esetekben 

(pl. emelési munka). 

A munka fizikai fogalmának defi-

níciója arányosságok felismerésé-

vel: az erő és az irányába eső 

elmozdulás szorzata. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ipari forra-

dalom. 

 

Matematika: behelyet-

tesítés. 

Ismeretek: 

Munka és energia-változás. 

A testen végzett munka eredmé-

nyeként változik a test energiája, 

az energia és a munka mértékegy-

sége megegyezik. 

 

A történelmi Joule-kísérlet egy-

szerűsített formája és értelmezése 

a munka és a hőtani fejezetben a 

hőmennyiséghez kapcsoltan beve-

zetett energia fogalmi összekap-

csolására. 

(A kísérlettel utólagos magyaráza-

tot kap a hőmennyiség korábban 

önkényesnek tűnő mértékegysége, 

a Joule, J.) 

 

Erőegyensúly. 

Jelenségek:  

Lejtőn álló test egyensúlya. 

 

Ismeretek:  

Testek egyensúlyi állapota. 

A kiterjedt testek transzlációs 

egyensúlyának feltétele, hogy a 

testre ható erők kioltsák egymás 

hatását. 

 

 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 

 

Az egyensúlyi feltétel egyszerű 

esetekkel történő illusztrálása. 

 

Alkalmazások:  

Egyszerű gépek. 

Emelő, csiga, lejtő. 

 

Ismeretek: 

Az egyszerű gépek alaptípusai és 

azok működési elve. 

Az egyszerű gépekkel  

történő munkavégzés esetén a  

szükséges erő nagysága csökkent-

hető, de a munka nem. 

 

Az egyszerű gépek működési elvé-

nek vizsgálata konkrét példákon. 

Példák gyűjtése az egyszerű gépek 

elvén működő eszközök használa-

tára. 

Alkalmazás az emberi test (csont-

váz, izomzat) mozgásfolyamatai-

ra. 

Tanulói mérésként/kiselőadásként 

az alábbi feladatok egyikének 

elvégzése: 

- arkhimédészi csigasor 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök, szerszámok, 

mindennapos eszközök 

(csavar, ajtótámasztó 

ék, rámpa, kéziszer-

számok, kerékpár). 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: arkhimédé-

szi csigasor, vízikerék 

a középkorban. 
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összeállítása; 

- egyszerű gépek a 

háztartásban; 

- a kerékpár egyszerű gépként 

működő alkatrészei;  

- egyszerű gépek az 

építkezésen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonyítási pont, mozgásjellemző (sebesség, átlagsebesség, periódusidő, 

fordulatszám). 

Erő, gravitációs erő, súrlódási erő, hatás-ellenhatás. Munka, teljesítmény, 

forgatónyomaték. 

Egyszerű egyensúly. Tömegmérés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Energia 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Hőmennyiség, hőátadás (3. fejezet), mechanikai munka, energia (4. feje-

zet). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az energia fogalmának mélyítése, a különböző energiafajták egymásba 

alakulási folyamatainak felismerése. Energiatakarékos eljárások, az 

energiatermelés módjainak, kockázatainak bemutatásával az energiata-

karékos szemlélet erősítése. A természetkárosítás fajtái fizikai hátteré-

nek megértetése során a környezetvédelem iránti elkötelezettség, a fele-

lős magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Energiafajták és egymásba alaku-

lásuk.. 

Jelenségek:  

A mozgás melegítő hatása. A súr-

lódva mozgó test felmelegedése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretek:  

Az energia formái: 

belső energia, helyzeti energia, 

mozgási energia, rugóenergia, 

kémiai energia, a táplálék energiá-

ja.  

A mozgó testnek, a megfeszített 

 

 

Jelenségek vizsgálata, megfigye-

lése során energiafajták megkü-

lönböztetése (pl. a súrlódva moz-

gó test felmelegedésének megta-

pasztalása, a megfeszített rugó 

mozgásba hoz testeket, a rugónak 

energiája van; a magasról eső test 

felgyorsul, a testnek a magasabb 

helyzetben energiája van stb.). 

 

Annak megértése, hogy energia-

változás minden olyan hatás, ami 

közvetlenül vagy közvetve a hő-

mérséklet változtatására képes, 

így a mechanikai mozgásra is ki-

terjeszthető az energiának a hőhöz 

kapcsolt tulajdonsága. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ősember tűz-

gyújtási eljárása (fada-

rab gyors oda-vissza 

forgatása durvafalú 

vályúban). 

 

Földrajz: energiahor-

dozók, erőművek. 

 

Kémia: kötési energia. 
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rugónak és a magasba emelt test-

nek energiája van. 

Az energiafogalom kibővítése: 

energiaváltozás minden olyan 

hatás, ami közvetlenül vagy köz-

vetve a hőmérséklet növelésére 

képes. 

Annak tudatosítása, hogy a ta-

pasztalat szerint az energiafajták 

egymásba alakulnak, amelynek 

során az energia megjelenési for-

mája változik. 

Jelenségek, ismeretek: Energiaát-

alakulások, energiafajták: 

vízenergia, szélenergia, geotermi-

kus energia, nukleáris energia, 

napenergia, fosszilis energiahor-

dozók. 

Napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban. 

 

Konkrét energiafajták felsorolása 

(napenergia, szélenergia, vízener-

gia, kémiai energia /égés/) és pél-

dák ismertetése egymásba alaku-

lásukra. 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő kémiai reak-

ciók, fosszilis, nukleá-

ris és megújuló ener-

giaforrások (exoterm 

és endoterm reakciók, 

reakcióhő, égéshő). 

Problémák, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

Energia és társadalom. 

Miért van szükségünk energiára? 

Milyen tevékenységhez, milyen 

energiát használunk? 

 

Ismeretek: 

Energiamérleg a családi háztól a 

Földig. 

 

James Joule élete és jelentősége a 

tudomány történetében. 

 

Annak megértése és illusztrálása 

példákon, hogy minden tevékeny-

ségünkhöz energia szükséges. 

 

 

Saját tevékenységekben végbe-

menő energiaátalakulási folyama-

tok elemzése. 

 

Gyakorlati alkalmazások:  

Az energiatermelés. 

 

 

 

 

Ismeretek:  

Energiaforrások és végességük: 

vízenergia, szélenergia, 

geotermikus energia, 

nukleáris energia, napenergia. 

Fosszilis energiahordozók, 

napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban; a Föld 

alapvető energiaforrása a Nap. 

 

Az egyes energiahordozók fel-

használásának módja, az energia-

előállítás környezetterhelő hatá-

sai. 

 

Az energiatakarékosság szükség-

szerűségének megértése, az alap-

vető energiaforrások megismeré-

se. 

 

Annak elmagyarázása, hogy mi-

ként vezethető vissza a fosszilis 

energiahordozók (szén, olaj, gáz) 

és a megújuló energiaforrások 

(víz, szél, biomassza) léte a Nap 

sugárzására. 

 

 

 

 

Részvétel az egyes energiaátalakí-

tási lehetőségek előnyeinek, hát-

rányainak és alkalmazásuk kocká-

zatainak megvitatásában, a tények 

Kémia: kémia az ipar-

ban, erőművek, ener-

giaforrások felosztása 

és jellemzése, környe-

zeti hatások, (energia-

készletek). 

 

Földrajz: az energia-

források megoszlása a 

Földön, hazai energia-

források. Energetikai 

önellátás és nemzetkö-

zi együttműködés. 
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és adatok összegyűjtése. A vita 

során elhangzó érvek és az ellen-

érvek csoportosítása, kiállítások, 

bemutatók készítése. 

 

Projekt-lehetőségek a földrajz és 

a kémia tantárgyakkal együttmű-

ködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-

szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-

előállítási módjai, azok 

részaránya. 

 Az energiahordozók 

beszerzésének módjai (vasúti 

szénszállítás, kőolajvezeték és 

tankerek, elektromos 

hálózatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Energiatermelési eljárás. Hatásfok. Vízi-, szél-, napenergia; nem megújuló 

energia; atomenergia. 

 

Tematikai egység Összefoglalás, ismétlés, számonkérés 
Órakeret  

7 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Nyomás 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyomás fizikai fogalmához kapcsolódó hétköznapi és természeti 

jelenségek rendszerezése (különböző halmazállapotú anyagok nyomá-

sa). Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása 

(földfelszín és éghajlat, légkörzések és a tengeráramlások fizikai jel-
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lemzői, a mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, 

lehetséges fizikai okai). 

A hang létrejöttének értelmezése és a hallással kapcsolatos egészség-

védelem fontosságának megértetése. 

A víz mint fontos környezeti tényező bemutatása, a takarékos és felelős 

magatartás erősítése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felületre gyakorolt erőhatás. 

Problémák, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

Hol előnyös, fontos, hogy a nyo-

más nagy legyen? 

Hol előnyös a nyomás csökkenté-

se? 

Síléc, tűsarkú cipő, úthenger, guil-

lotine. 

 

Ismeretek:  

A nyomás definíciója, mértékegy-

sége. 

 

Szilárd testek által kifejtett nyo-

más.  

 

Különböző súlyú és felületű testek 

benyomódásának vizsgálata ho-

mokba, lisztbe. A benyomódás és 

a nyomás kapcsolatának felisme-

rése, következtetések levonása. 

 

 

 

A nyomás fogalmának értelmezése 

és kiszámítása egyszerű esetekben 

az erő és a felület hányadosaként. 

 

Szilárd testekkel kifejtett nyomá-

son alapuló jelenségek és alkal-

mazások ismertetése. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Nehézségi erőtérbe helyezett fo-

lyadékoszlop nyomása.  

 

Közlekedőedények, folyadékok 

sűrűsége. Környezetvédelmi vo-

natkozások: kutak, vizek szennye-

zettsége. 

 

Ismeretek:  

Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek 

fejtenek ki nyomást; 

 a folyadékoszlop nyomása a 

súlyából származik; 

 a folyadékok nyomása a 

folyadékoszlop magasságától 

és a folyadék sűrűségétől 

függ. 

 

Nehézségi erőtérbe helyezett fo-

lyadékoszlop nyomása – a magas-

ságfüggés belátása.  

 

Közlekedőedények vizsgálata, 

folyadékok sűrűségének meghatá-

rozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: ivóvízellá-

tás, vízhálózat (víztor-

nyok). Vízszennyezés. 
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Gyakorlati alkalmazások: hidrau-

likus emelő, hidraulikus fék. 

 

Ismeretek: 

Dugattyúval nyomott folyadék 

nyomása. 

A nyomás terjedése folyadékban 

(vízibuzogány, dugattyú). 

Oldalnyomás. 

 

 

 

Pascal törvényének ismerete és 

demonstrálása. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

Autógumi, játékléggömb. 

 

Ismeretek:  

Nyomás gázokban, légnyomás.  

Torricelli élete és munkássága. 

A gáznyomás kimutatása nyo-

másmérő műszerrel. 

 

 

A légnyomás létezésének belátása. 

Annak megértése, hogy a légnyo-

más csökken a tengerszint feletti 

magasság növekedésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

eszközök. 

 

Földrajz: a légnyomás 

és az időjárás kapcso-

lata. 

 

Kémia: a nyomás mint 

állapothatározó, gáz-

törvények. 

A felhajtó erő. 

Gyakorlati alkalmazások: Légha-

jó. 

 

Ismeretek:  

A folyadékban (gázban) a testekre 

felhajtóerő hat. Sztatikus felhajtó-

erő. 

Arkhimédész törvénye. 

 

 

 

Arkhimédész törvényének kísérleti 

igazolása. 

A sűrűség meghatározó szerepé-

nek megértése abban, hogy a víz-

be helyezett test elmerül, úszik, 

vagy lebeg. 

Egyszerű számítások végzése Ar-

khimédész törvénye alapján. 

 

A következő kísérletek egyikének 

elvégzése: 

 Cartesius-búvár készítése;  

 kődarab sűrűségének 

meghatározása Arkhimédész 

módszerével. 

 

Jellemző történetek megismerése 

Cartesius (Descartes) és Arkhi-

médész tudományos munkásságá-

ról. 

Biológia-egészségtan: 

halak úszása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajózás. 

 

Testnevelés és sport: 

úszás. 

 

Földrajz: jéghegyek. 
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Gyakorlati alkalmazások: Nyo-

máskülönbségen alapuló eszkö-

zök. 

Néhány nyomáskülönbség elvén 

működő eszköz megismerése, mű-

ködésük bemutatása. 

(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, 

injekciós fecskendő. A gyökér 

tápanyagfelvételének mechaniz-

musa.) 

Biológia-egészségtan: 

tápanyagfelvétel, oz-

mózis. 

 

Kémia: cseppentő, 

pipetta, ozmózis. 

A hang. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől kellemes és mitől kellemet-

len a hang? 

Miért halljuk a robbanást? Mi a 

zajszennyezés és hogyan védhető 

ki? 

Jerikó falainak leomlása. 

Ultrahang (pl. denevérek, bálnák, 

vesekő-operáció). 

Hangrobbanás. 

 

Ismeret:  

A hang keletkezése, terjedése, 

energiája. 

A terjedési sebesség gázokban a 

legkisebb és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

 

Az emberi hallás első lépése: át-

alakulás a dobhártyán (mechani-

kai energiaátalakulás).  

Az érzékelt hangerősség és a 

hangenergia.  

 

Zajszennyezés. 

Hangszigetelés. 

 

 

Hangforrások (madzagtelefon, 

üvegpohár-hangszer, zenei hang-

szerek) tulajdonságainak megálla-

pítása eszközkészítéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

Annak megértése, hogy a hang a 

levegőben periodikus sűrűségvál-

tozásként terjed a nyomás perio-

dikus változtatására, és hogy a 

hang terjedése energia terjedésé-

vel jár együtt. 

 

A zaj, zörej, dörej, másrészről a 

zenei hangskálák jellemzése. 

 

 

 

A hangok emberi tevékenységre 

gyakorolt gátló és motiváló hatá-

sának megértése.  

Ének-zene: hangsze-

rek, hangskálák. 

 

Biológia-egészségtan: 

hallás, ultrahangok az 

állatvilágban; ultra-

hang az orvosi diag-

nosztikában. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvény és behelyet-

tesítés. 

Ismeretek:  

Rengési energia terjedése a föld-

kéregben és a tengerekben: a föld-

rengések energiájának kis rezgés-

számú hangrezgések formájában 

történő terjedése, a cunami kiala-

kulásának leegyszerűsített modell-

je. 

 

Szemléltetés (pl. animációk) alap-

ján a Föld belső szerkezete és a 

földrengések kapcsolatának, a 

cunami kialakulásának megértése. 

Földrajz: a Föld kérge, 

köpenye és mozgásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 

Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Elektromosság, mágnesség 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Elektromos töltés fogalma, földmágnesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető elektromos és mágneses jelenségek megismerése megfigye-

lésekkel. Az elektromos energia hőhatással történő megnyilvánulásainak 

felismerése. Összetett technikai rendszerek működési alapelveinek, je-

lentőségének bemutatása (a villamos energia előállítása; hálózatok; 

elektromos hálózatok felépítése). Az elektromosság, a mágnesség élővi-

lágra gyakorolt hatásának megismertetése. Érintésvédelmi ismeretek 

elsajátíttatása. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mágneses alapjelenségek. 

Ismeretek: 

Mágnesek, mágneses kölcsönha-

tás. 

Ampère modellje a mágneses 

anyag szerkezetéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földmágnesség és iránytű. 

 

Kiscsoportos kísérletek végzése 

permanens mágnesekkel az erőha-

tások vizsgálatára (mágnesrudak 

vonzásának és taszításának függé-

se a relatív irányításuktól), fel-

mágnesezett gémkapocs darabolá-

sa során pedig a pólusok vizsgála-

tára; tapasztalatok megfogalmazá-

sa, következtetések levonása: 

 az északi és déli pólus 

kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. vas) 

mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat nem 

lehet szétválasztani. 

 

Az iránytű orientációjának értel-

mezése, egyszerű iránytű készíté-

se. 

Földrajz: tájékozódás, 

a Föld mágneses tere. 

 

Kémia: vas elkülöníté-

se szilárd keverékből 

mágnessel (ferromág-

nesesség). 

Elektromos alapjelenségek. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

Elektrosztatikus jelenségek a hét-

köznapokban (műszálas pulóver 

feltöltődése, átütési szikrák, vil-

lámok, villámhárító). 

 

 

 

 

 

Ismeretek:  

Az elektromosan töltött (elektro-

sztatikus kölcsönhatásra képes) 

állapot. 

Bizonyos testek elektromosan 

töltött állapotba hozhatók, a töl-

tött állapotú testek erővel hatnak 

egymásra. Kétféle (negatív és 

pozitív) elektromosan töltött álla-

pot létezik, a kétféle töltés kö-

zömbösíti egymást. A töltés átvi-

hető az egyik testről a másikra.  

 

 

Tanári bemutató kísérlet alapján a 

kétféle elektromos állapot kialaku-

lásának megismerése dörzs-

elektromos kísérletekben, a vonzó-

taszító kölcsönhatás kvalitatív jel-

lemzése. 

Tanári irányítással egyszerű elekt-

roszkóp készítése, működésének 

értelmezése. 

Kémia: elektromos 

töltés, elektron, elekt-

rosztatikus vonzás és 

taszítás, a fémek elekt-

romos vezetésének 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata (ionos kötés, 

ionrács, ionvegyületek 

elektromos vezetése 

oldatban és olvadék-

ban). 

Az elektrosztatikus energia  Kémia: a töltés és az 
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Jelenségek:  

Elektrosztatikus energia létének 

bizonyítéka a hőhatás alapján: az 

átütési szikrák kiégetik a papírt. 

A töltött fémgömb körül a próba-

töltés-inga megemelkedik. 

 

Ismeretek:  

Feszültség. 

A töltések szétválasztása során 

munkát végzünk.  

 

Az elektromos erőtér energiájának 

egyszerű tapasztalatokkal történő 

illusztrálása. 

 

 

A feszültség fogalmának hozzá-

kapcsolása az elektromos töltések 

szétválasztására fordított munka 

végzéséhez. 

 

elektron, a feszültség.  

Az elektromos áramkör 

Ismeret:  

Az elektromos áramkör és részei 

(telep, vezetékek, ellenállás vagy 

fogyasztó). 

A telepben zajló belső folyamatok 

a két pólusra választják szét a 

töltéseket. A két pólus közt fe-

szültség mérhető, ami a forrás 

kvantitatív jellemzője. 

 

 

Egyszerű áramkörök összeállítása 

csoportmunkában, különböző 

áramforrásokkal, fogyasztókkal.  

Kémia: a vezetés 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. Galván-

elem. 

Ismeret:  

Az elektromos áram. 

Az elektromos áram mint töltés-

kiegyenlítési folyamat. 

 

Az áram erőssége, az áramerős-

ség mértékegysége (1 A). 

 

 

Adott vezetéken átfolyó áram a 

vezető két vége között mérhető 

feszültséggel arányos. 

A vezetéket jellemző ellenállás és 

/vagy vezetőképesség fogalma 

mint a feszültség és az áramerős-

ség hányadosa. 

Az ellenállás mértékegysége (1 

Ω). 

Ohm törvénye. 

 

A feszültség mérése elektromos 

áramkörben mérőműszerrel. 

 

 

Áramerősség mérése (műszer kap-

csolása, leolvasása, méréshatárá-

nak beállítása). 

 

Ellenállás meghatározása Ohm 

törvénye alapján (feszültség- és 

árammérésre visszavezetve). 

 

 

 

 

 

 

Mérések és számítások végzése 

egyszerű áramkörök esetén. 

Kémia: az elektromos 

áram (áramerősség, 

galvánelem, az elekt-

romos áram kémiai 

hatásai, Faraday I. és 

II. törvénye). 

Gyakorlati alkalmazások: 

 

Az elektromágnes és alkalmazá-

sai. 

Elektromotorok.   

 

 

Tekercs mágneses terének vizsgá-

lata vasreszelékkel, hasonlóság 

kimutatása a rúdmágnessel. 
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Ismeretek:  

Az áram mágneses hatása: az 

elektromos áram mágneses teret 

gerjeszt. 

Az áramjárta vezetők között mág-

neses kölcsönhatás lép fel, és 

ezen alapul az elektromotorok 

működése.  

 

 

Oersted kísérletének kvalitatív 

értelmezése. 

 

Elektromotor modelljének bemuta-

tása. 

 

 

Csoportmunkában az alábbi gya-

korlatok egyikének elvégzése: 

– elektromágnes készítése 

zsebtelep, vasszög és szigetelt 

huzal felhasználásával, a 

pólusok és az erősség 

vizsgálata; 

– egyszerű elektromotor 

készítése gémkapocs, mágnes 

és vezeték felhasználásával. 

Egyéni gyűjtőmunka az elektro-

mágnesek köznapi/gyakorlati fel-

használásáról. 

Gyakorlati alkalmazások: Min-

dennapi elektromosság. 

Egyéni gyűjtőmunka az alábbi 

témák egyikében: 

– Hol használnak elektromos 

energiát? 

– Milyen elektromossággal 

működő eszközök találhatók 

otthon a lakásban? 

– Milyen adatok találhatók egy 

fogyasztón (teljesítmény, 

feszültség, frekvencia)? 

 

Az elektromos energia használa-

ta. 

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások:  

Elektromosenergia-fogyasztás. 

Mit fogyaszt az elektromos fo-

gyasztó? 

Mi a hasznos célú és milyen az 

egyéb formájú energiafogyasztás 

különböző elektromos eszközök-

nél (pl. vízmelegítő, motor)? 

Mit mutat a havi villanyszámla, 

hogyan becsülhető meg realitása?  

 

 

Annak megértése, hogy az elekt-

romos fogyasztó energiát használ 

fel, alakít át (fogyaszt). 

Tanári vezetéssel egy családi ház 

elektromos világításának megter-

vezése, modellen való bemutatása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elektromos 

eszközök biztonságos 

használata, villany-

számla értelmezése, 

elektromos eszközök 

energiafelhasználása, 

energiatakarékosság. 

Ismeret:  

Az áram hőhatását meghatározó 

arányosságok és az azt kifejező 

 

Az Ohm-törvény felhasználásával 

az energialeadás kifejezése a fo-

Matematika: egyszerű 

számítási és behelyet-

tesítési feladatok. 
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matematikai összefüggés 

(E=UIt), 

energiakicsatolás, fogyasztók.  

gyasztó ellenállásával is. 

A hőhatás jelenségét bemutató 

egyszerű kísérletek ismertetése (pl. 

elektromos vízmelegítés mértéke 

arányos az áramerősséggel, a fe-

szültséggel és az idővel. Fogyasztó 

fényerejének változása folytonosan 

változtatható kapcsolóval. 

Ellenállásdrót melegedése soros és 

párhuzamos kapcsolású fogyasz-

tókban az áramerősség növelésé-

vel.)  

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért elektromos energiát hasz-

nálunk nagy részben a mindenna-

pi életünkben? 

Melyek az ország energiafo-

gyasztásának legfontosabb ténye-

zői? Honnan származik az or-

szágban felhasznált elektromos 

energia? 

 

Az elektromos energia „előállítá-

sa”, szállítása. 

 

 

 

Magyarország elektromosenergia-

fogyasztása főbb komponenseinek 

megismerése, az elektromos ener-

gia megtakarításának lehetőségei. 

 

 

Az erőművek és a nagyfeszültségű 

hálózatok alapvető vázszerkezeté-

nek (generátor, távvezeték, transz-

formálás, fogyasztók) bemutatása. 

Annak belátása, hogy az elektro-

mos energia bármilyen módon 

történő előállítása hatással van a 

környezetre. 

Csoportos gyűjtőmunka a hazai 

erőműhálózatról és jellemzőiről 

(milyen energiaforrással működ-

nek, mikor épültek, mekkora a 

teljesítményük stb.). 

 

Földrajz: az energia-

források földrajzi 

megoszlása és az 

energia kereskedelme. 

 

Kémia: energiaforrás-

ok és használatuk kör-

nyezeti hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses dipólus, elektromos töltés, mágneses mező. 

Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes. 

Erőmű, generátor, távvezeték. 

 

Tematikai egység Összefoglalás, ismétlés, számonkérés 
Órakeret  

5 óra 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazá-

sára törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezen-

tációt. 

Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető 

megfigyelésekből, célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon 

alapulnak. 

Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi 

és történelmi háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, 

azokkal szemben kulturáltan vitatkozni. 

A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészsé-

ges szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő 

szintjén további tanulással túl tud lépni.  

Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudo-

mány és a technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közös-

ség és a környezet szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvé-

delmi problémák enyhítésére. 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, 

tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egysze-

rűbb összefüggések felismerésére. Megfigyelései során használjon modelle-

ket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus 

formában is lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúzió-

kat. 

Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyara-

pításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény 

alapvető tulajdonságait. 

Képes legyen a sebesség fogalmát különböző kontextusokban is alkalmazni. 

Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük 

egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat és a Föld (vagy más 

égitest) vonzása okozza. 

A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, 

a hőmennyiséghez kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az 

energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hő-

mérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti 

hatásait. Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az 

energiával. 

A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes 

legyen azokat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló 

energiafajták közötti különbséget. 

A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek 

előnyeit, hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és ada-

tokat gyűjtsön, vita során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa és azo-
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kat a vita során felhasználja. 

Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egysze-

rű esetekben az erő és a felület hányadosaként. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének 

változásával terjed a közegben. 

Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd 

anyagokban a legnagyobb. 

Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállításá-

ra, és azokban az áramerősség mérésére. 

Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 

Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít 

át. 

A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

Tudja, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása 

terheli a környezetet. 
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Kémia 

 

 

KÉMIA az általános iskolák 7–8. évfolyama számára 

A kémia tanításának célja és feladatai 

A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai 

műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált emberét képessé teszi arra, 

hogy a környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő 

anyagok kémiai tulajdonságait, hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit, 

törvényeit megértse, és segíti őt az anyagok tudatos felhasználásában. Az anyag 

sokféleségének bemutatása mellett e sokféleség osztályozásával meg kell mutatni, hogy az 

néhány egyszerű elv alapján jól megérthető és kezelhető. A továbbfejleszthető ismeretanyag 

és a szemléletmód járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és társadalomképének 

formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és fejlesztéséhez, a természettudományok 

iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény felkeltéséhez. A tanulók tudjanak ismeretekhez 

jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, 

vizsgálata és értelmezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus 

információhordozók révén. Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó 

különböző problémák felismerésére. A kémia tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az 

élő környezet megóvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében. 

A kémiai tananyag a lehetőségek maximális felhasználásával kapcsolódik több más 

műveltségterülethez, azokkal együttműködve tekinthetik át az embernek, az általa létrehozott 

társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásait. A kémia műveltségi 

terület keretei között folyó nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően 

formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. Az informatika tárgyban 

elsajátított képességek, készségek gyakoroltatása, továbbfejlesztése során alapvető 

önművelési, ismeretszerzési technikákat gyakorolhatnak a diákok. A kémiai eljárások, 

valamint az egyes elemek, vegyületek, módszerek felfedezésének történetével, neves 

kémikusok tevékenységének tanításával az a cél, hogy kialakuljon a tanulókban a kémia 

kultúrtörténeti szemlélete. 

A kémiaoktatás feladata, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex 

természetbarát szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a 

szakirányú képzés megalapozására. 

A kémia, mint belépő természettudományos tantárgy, kiváló megvalósítási terepe annak, hogy 

a diákok az élet minden területén jól használható módot alakítsanak ki. Kísérletei révén a 

tények tiszteletére, elfogadására nevel. 

Tanulmányaik során a tanulók legtöbbször tapasztalatokból, megfigyelésekből, kísérletekből 

indulnak ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag viselkedésének 

okait. A tapasztalatok sarkallhatják a miértek keresésére. A tudományos megismerés egyes 
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formáinak alkalmazásával egyre önállóbban tudnak új ismereteket szerezni. Közben hasznos 

anyagismeretekhez jutnak, amelyeket a napi tevékenységeik során közvetlenül is 

alkalmazhatnak. 

A kémiával való ismerkedés közben olyan tapasztalatokon nyugvó, biztos anyagismereten 

alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), 

hanem életmentő is lehet számukra (például a szénmonoxid hatása). A természettudományos 

szemlélet birtokában a tanulók egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és 

tágabb környezetükre. Az így kialakuló látásmód védheti meg a jövő generációt az 

áltudományok különböző formáitól.  

A változatos témakörök inspirálhatják a tanulókat és a tanárokat is arra, hogy a tananyagot a 

legkülönbözőbb módokon közelítsék meg, problémákat vessenek fel, kutakodjanak, 

vitázzanak, és ehhez keressenek az interneten adatokat, információkat. Tervezzenek 

kísérleteket, tapasztalati tényekkel, érvekkel bizonyítsanak. Erősíti a motivációt, a tantárgyhoz 

való kötődést az is, ha a már meglévő infokommunikációs jártasságra (prezentációk készítése, 

azok megosztása közösségi oldalakon, tudásépítő platformokon) épít. A pályaválasztásukat 

segítheti a magyar vegyészek világhírű teljesítményével való találkozás is.  

A kerettanterv figyelembe veszi, hogy a tanulók eltérő képességekkel, érdeklődéssel, szociális 

és családi háttérrel rendelkeznek. Ezért több szinten közelíti meg a jelenségeket, így 

kapaszkodót adhat azoknak is, akik már nem találkoznak a kémiával, mint tantárggyal, 

ugyanakkor szilárd alapot biztosíthat azoknak akik középiskolában folytatják tanulmányaikat. 

A kémiai jelenségek vizsgálata egyaránt igényel gyakorlati és elméleti készségeket, így a 

tantárgy kisebb-nagyobb sikerélményhez juttathat mindenkit, ami a hatékony tanulás egyik 

alapvető feltétele. 

A kémia az általános iskolában élményközpontúan, a diákok természetes kíváncsiságára 

építve jelenik meg. A diszciplináris tudás megszerzése mellett azonos súlyt kap a napi élettel 

és a környezettel, egyéb tanulmányaival való kapcsolat, továbbá azoknak az utaknak, 

módoknak a megtalálása, amelyekkel a kívánt információ, tudás birtokába juthat. 

Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív 

módszerekkel (saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel). Az otthoni 

megfigyelések, mérések, kémhatás vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is 

elősegíthetik. 

A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával 

nemcsak kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem megőrizhetik nyi-

tottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig az újabb ismeretek 

megszerzésének hajtóereje. 

Az interaktív táblára készült mozaBook digitális tankönyvekben számos interaktív tarta-

lom, tematikus eszköz és játék teszi érdekesebbé, könnyebben befogadhatóvá a tananyagot. A 

pedagógusok munkáját animációs, prezentációs és illusztrációs lehetőségek segítik. A 

mozaWeb-tankönyvek érdekesebbé teszik az otthoni tanulást, könnyebbé, átláthatóvá, befo-

gadhatóvá a tananyagot. A könyvek internetes használatra, főleg otthoni felhasználásra ké-

szültek, tartalmazzák a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát. Használatuk nem 
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igényel külön programot, bármely böngészővel megnyitható. 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek  
fejlesztésének lehetőségei, feladatai 

A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 

– a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 

– a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 

– tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 

– az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

– a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

– a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz, 

– a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

– a harmonikusan fejlett ember formálása, 

– a pályaorientáció, 

– a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 

– döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a 

lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti 

adottságainak megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

A tanulók 

– megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodás-

módjának fejlesztése, 

– önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert 

tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, 

ítéletalkotásra, 

– életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerésére, 

– legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, 

világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák 

meg, 

– ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat 

megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

– tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti 

jelenségeket és folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

– használjanak modelleket, 

– szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, legyenek motiváltak az IKT-

eszközök használatában, 

– legyenek képesek alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, 

adatkezelés) felhasználni a tanórai és az órán kívüli tevékenységek során, 

– ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik 

járuljanak hozzá személyiségük pozitív formálásához, 

– tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték,. 

legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet 
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játszik a társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói 

egymásra épülő munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek 

be a magyar tudósok, kutatók is. 

Kompetenciák 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejleszté-

séhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának 

anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációkészségének fejlesztéséhez is. A kémiatörténet 

megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén 

pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. A csoportmunkában végzett tevékenységek, a koopera-

tív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kul-

túra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a 

tanulók megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismere-

teket sajátítanak el a veszélyhelyzetetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban is.  

A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik médiatudatosságuk.  

Értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalma-

zással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell 

találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játsza-

nia az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. 

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfe-

lelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetősé-

get kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről va-

lamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizony-

ságot tegyenek. 

Formái: 

– szóbeli felelet, 

– feladatlapok értékelése, 

– tesztek, dolgozatok osztályozása, 

– rajzok készítése, 

– modellek összeállítása, 

– számítási feladatok megoldása, 

– kísérleti tevékenység minősítése, 

– kiselőadások tartása, 

– munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 

– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, 

jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 
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EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B változat) 

KÉMIA az általános iskolák 7–8. évfolyama számára 

Az általános tantervű általános iskolák számára készült kémia-kerettanterv tananyaga kompa-

tibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló, 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet alapján akkreditált gimnáziumi kerettanterv 9–12. évfo-

lyamra előírt kémia tananyagával. 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor min-

den tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alap-

műveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek 

és a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 

okozott károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből 

adódó környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek 

képesek. 

Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és hatékony 

védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket kell kö-

vetni: 

- a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a 

tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben 

is használható tudásra kell szert tenni; 

- a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni 

is kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 

A jelen kerettantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok „Fejlesz-

tési követelmények/módszertani ajánlások” oszlopai M betűvel jelölve néhány, a tananyag 

feldolgozására vonatkozó lehetőségre is rámutatnak. Ezek nem kötelező jellegűek, csak aján-

lások, de a tanulási folyamat során a tanulóknak 

– el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

– el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

– meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen 

tapasztalatokat; 

– érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

– érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti meg-

jelenítése; 

– érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 
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– minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási-

konyhai‖ csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

– korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energia-

gazdálkodási és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük; 

– a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai 

vonatkozású jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak 

tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) köré 

csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk feldol-

gozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

5. forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

6. az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét 

probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

7. bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

A Nemzeti alaptanterv által előírt projektek és tanulmányi kirándulások konkrét témájának 

és a megvalósítás módjának megválasztása a tanár feladata, de e tekintetben célszerű a 

természettudományos tárgyakat oktató tanároknak szorosan együttműködniük. Az ismétlés, 

rendszerezés és számonkérés időzítéséről és módjairól is a tanár dönt. 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sor-

rendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általá-

nos műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és 

a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett kapcso-

lódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van szük-

ség. 

A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompe-

tencia fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompe-

tenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen 

nyelvi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kom-

petenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók er-

kölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti 

az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok fel-

nőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenysé-

gek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. 

A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kap-

csolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés ér-

dekében a fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényező-

it. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével kapcso-

latban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatossá-

guk. Elvárható a felelősségvállalás önmagukért és másokért, amennyiben a tanulóknak egyre 

tudatosabban kell törekedniük a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi 

szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismerésére, hogy felismerjék a kemofóbiát és az 

áltudományos nézeteket, továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás áldozatává. A közoktatási 

kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenn-

tarthatóságra törekvésnek. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 
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jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalma-

zással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg 

kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell 

játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek 

is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak meg-

felelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehető-

séget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről 

valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, pla-

kát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A tankönyvválasztás szempontjai 

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

pontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a kémia tanítására 

rendelkezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a kémia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól 

megtanulható, elsajátítható legyen 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására; 

– a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő kémiai szemlélet kialakításához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek 

megértését, rögzítését; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek két éven keresztül használhatók;  

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

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

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

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal; 

Javasolt taneszközök 

– Természetről Tizenéveseknek tankönyvcsalád kötetei: 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 7. tankönyv 

és digitális tankönyv (mozaBook és mozaWeb*) 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 7. 

munkafüzet és digitális munkafüzet (mozaBook és mozaWeb*) 

– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Tudásszintmérő Kémia 7AB 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 8. tankönyv 

és digitális tankönyv (mozaBook és mozaWeb*) 
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– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 8. 

munkafüzet és digitális munkafüzet (mozaBook és mozaWeb*) 

– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Tudásszintmérő Kémia 8AB 

 
*A Mozaik Kiadó tankönyveinek hátsó belső borítóján egyedi kód található, amelyet a www.mozaWeb.hu hon-

lapon beregisztrálva, a Kiadó egyéves hozzáférést biztosít a tankönyv digitális változatához. Pontos részletek és 

bemutató a honlapon. A www.mozaWeb.hu elnyerte E-learning kategóriában az Év honlapja 2012 díjat. 

 

 

 

http://www.mozaweb.hu/
http://www.mozaweb.hu/
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7–8. évfolyam 

 
A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak 

megértéséhez már a kémiai tanulmányok legelején szükség van a részecskeszemlélet kialakí-

tására. A fizikai és kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle atommodell 

alapján történik, amely megengedi az atomokból kialakuló molekulák kézzel is megfogható 

modellekkel és kémiai jelrendszerrel (vegyjelekkel és képletekkel) való szimbolizálását, va-

lamint a legegyszerűbb kémiai reakciók modellekkel való „eljátszását‖, illetve szóegyenletek-

kel és képletekkel való leírását is. A mennyiségi viszonyok tárgyalása ezen a ponton csak 

olyan szinten történik, hogy a reakcióegyenlet két oldalán az egyes atomok számának meg 

kell egyezniük. A gyakorlati szempontból legfontosabbnak ítélt folyamatok itt a fizikai és 

kémiai változások, és ezeken belül a hőtermelő és hőelnyelő folyamatok kategóriáiba sorolha-

tók. Ez a modell megengedi a kémiailag tiszta anyagok és a keverékek megkülönböztetését, 

valamint a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való szétválasztási módszereinek és ezek 

gyakorlati jelentőségének tárgyalását. A keverékek (elegyek, oldatok) összetételének megadá-

sa a tömeg- és térfogatszázalék felhasználásával történik. 

Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a Lewis-

féle oktettszabályra építve fejleszthetők tovább. Ezek már megengedik a periódusos rendszer 

(egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezését. Ebből kiindulva az egyszerű io-

nok elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése is magyarázható. A molekulák kiala-

kulása egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be. A 7–8. évfolyamon a kötés- 

és a molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a hasonlóban oldódik jól‖ 

elv szerint a „vízoldékony‖, „zsíroldékony‖ és „kettős oldékonyságú‖ anyagok 

különböztetendők meg. A fémek jellegzetes tulajdonságai az atomok közös, könnyen elmoz-

duló elektronjaival értelmezhetők. 

Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai szá-

mításokat tudjanak végezni, a tanulóknak a 7–8. évfolyamon meg kell ismerkedniük az 

anyagmennyiség fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a részecskeszemléletet, ameny-

nyiben megtanulják, hogy a kémiai reakciók során a részecskék száma (és nem a tömege) a 

meghatározó. Szemléletes hasonlatokkal rá kell vezetni a diákokat arra, hogy e részecskék 

tömege általában olyan kicsi, hogy hagyományos mérlegeken csak nagyon nagy számú ré-

szecske együttes tömege mérhető. Az egyes kémiai reakciók megismerésekor pedig az egy-

mással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy bizonyos mennyiségű termék előállításához 

szükséges anyagmennyiségek kiszámítását is gyakorolják. 

A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, s az 

oxidáció és a redukció értelmezése is csak oxigénátmenettel történik. A redukció legfontosabb 

példáit az oxidokból kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. A savak és bázisok jel-

lemzésére és a sav-bázis reakciók magyarázatára a 7–8. évfolyamon a disszociáció 

(Arrhenius-féle) elmélete szolgál. Ennek során kiemelt szerepet kapnak a gyakorlatban is fon-

tos információk: a savak vizes oldatai savas kémhatásúak, a bázisok vizes oldatai lúgos kém-

hatásúak, a kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a pH-skála segítségével számszerűsíthető; 

a savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak, a savak és bázisok vizes oldatai só és víz kelet-

kezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak egymással. A megismert kémiai anyagok 

és reakciók áttekintését rövid, rendszerező jellegű csoportosítás segíti. 

A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek néhány csoportjának 

bevezetése ezen a szinten csak a hétköznapok világában való eligazodást szolgálja. A 

természeti és az ember által alakított környezet gyakorlati szempontból fontos anyagainak és 

folyamatainak megismerése az előfordulásuk és a mindennapi életünkben betöltött szerepük 

alapján csoportosítva történik. A környezetkémiai témák közül már ebben az életkorban 
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szükséges a fontosabb szennyezőanyagok és eredetük ismerete. 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a 

módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok (a 

teljesség igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi 

élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és alkalmazások 

tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos információ-

feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek 

megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni, 

pár- és csoportmunkák, tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek). Meg kell 

követelni, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, 

online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk 

megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

A jelen kerettanterv a 7– 

8. évfolyamra előírt 108 kémiaóra 90%-ának megfelelő (azaz 97 órányi) tananyagot jelöl 

ki, míg 11 kémiaóra tananyaga szabadon tervezhető. 

A kémia tantárgy óraterve 

A tanterv tartalmazza a kerettantervben megjelölt művelődési anyagot. Tartalmának 

elrendezésével, feldolgozásmódjával lehetővé kívánja tenni, hogy a tanulók életkori 

sajátosságait maximálisan figyelembe véve lehetővé váljék a továbbhaladás feltételeinek 

biztosítása. 

A jelen kerettanterv a 7. – 8. évfolyamra előírt 108 kémiaóra 90 % - ának megfelelő (azaz 97 

órányi) tananyagot jelöl ki, míg 11 kémiaóra tananyaga szabadon tervezhető. 

A kémia tantárgy óraterve 

 7. évf. 8. évf. 

Heti óraszám: 1  2 

Évfolyamok óraszáma: 36  72 
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7. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A kémia tárgya, kémiai kísérletek 4 óra 

2. Részecskék, halmazok, változások, keverékek 16 óra 

3. A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok 12 óra 

 Szabadon tervezhető 4 óra 

 Összesen: 36 óra+4 

 

 

 

 

Tematikai egység A kémia tárgya, kémiai kísérletek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmér-

sékletmérés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető 

módszereinek és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének 

bemutatása a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megsze-

rettetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A 

biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak ki-

alakítása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem sza-

bályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az 

ókortól a mai társadalomig. A 

kémia szerepe a mindennapi éle-

tünkben. A kémia felosztása, főbb 

területei.  

 

Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, rög-

zítése, tapasztalatok és következ-

tetések. A kísérletezés közben 

betartandó szabályok. Azonnali 

tennivalók baleset esetén. 

 

A kémia tárgyának és a kémia 

kísérletes jellegének ismerete, a 

kísérletezés szabályainak megér-

tése. Egyszerű kísérletek szabá-

lyos és biztonságos végrehajtása. 

M
2
: Információk a vegy- és a 

gyógyszeriparról, tudományos 

kutatómunkáról. 

Baleseti szituációs játékok. Kísér-

letek rögzítése a füzetben. 

Vegyszerek tulajdonságainak 

megfigyelése, érzékszervek sze-

repe: szín, szag (kézlegyezéssel), 

pl. szalmiákszesz, oldószerek, 

Biológia-egészségtan: 

ízlelés, szaglás, tapin-

tás, látás. 

 

Fizika: a fehér fény 

színekre bontása, a 

látás fizikai alapjai. 

                                                 
2
  Az M betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható 

lehetőségek az adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
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Laboratóriumi eszközök, vegysze-

rek 

Alapvető laboratóriumi eszközök. 

Szilárd, folyadék- és  

gáz halmazállapotú vegyszerek 

tárolása. Vegyszerek veszélyes-

ségének jelölése. 

kristályos anyagok. Jelölések 

felismerése a csomagolásokon, 

szállítóeszközökön. A laboratóri-

umi eszközök kipróbálása egysze-

rű feladatokkal, pl. térfogatmérés 

főzőpohárral, mérőhengerrel, 

indikátoros híg lúgoldat híg sav-

val, majd lúggal való elegyítése a 

színváltozás bemutatására. Labo-

ratóriumi eszközök csoportosítása 

a környezettel való anyagátmenet 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísér-

let. 

 

 

 

 

Tematikai egység Részecskék, halmazok, változások, keverékek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, 

halmazállapot-változások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak 

kialakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni 

atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel 

és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az állapotjelzők, a hal-

mazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. 

A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani 

jellemzőinek megértése. A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. 

Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyje-

lekkel írt reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek 

közötti különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és 

alkalmazása. A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét 

példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az ösz-

szetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása. Keverékek szét-

választásának kísérleti úton való elsajátítása. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Részecskeszemlélet a kémiában 

Az atom szó eredete és a daltoni 

atommodell. Az egyedi részecs-

kék láthatatlansága, modern mű-

A részecskeszemlélet elsajátítása. 

Képletek szerkesztése. 

M: Diffúziós kísérletek: pl. sza-

gok, illatok terjedése a levegőben, 

Biológia-egészségtan: 

emberi testhőmérséklet 

szabályozása, légkör, 

talaj és termőképessé-
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szerekkel való érzékelhetőségük. 

A részecskék méretének és szá-

mának szemléletes tárgyalása. 

 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogal-

ma. Azonos/különböző atomok-

ból álló kémiailag tiszta anyagok: 

elemek/vegyületek. Az elemek 

jelölése vegyjelekkel (Berzelius). 

Több azonos atomból álló ré-

szecskék képlete. Vegyületek 

jelölése képletekkel. A mennyi-

ségi viszony és az alsó index je-

lentése. 

 

Molekulák 

A molekula mint atomokból álló 

önálló részecske. A molekulákat 

összetartó erők (részletek nélkül). 

színes kristályos anyag oldódása 

vízben. 

A vegyjelek gyakorlása az eddig 

megismert elemeken, újabb ele-

mek bevezetése, pl. az ókor hét 

féme, érdekes elemfelfedezések 

története. Az eddig megismert 

vegyületek vegyjelekkel való 

felírása, bemutatása. 

Egyszerű molekulák szemlélteté-

se modellekkel vagy számítógé-

pes grafika segítségével. Moleku-

lamodellek építése. Műszeres 

felvételek molekulákról. 

ge. 

 

Fizika: tömeg, térfo-

gat, sűrűség, energia, 

halmazállapotok jel-

lemzése, egyensúlyi 

állapotra törekvés, 

termikus egyensúly, 

olvadáspont, forrás-

pont, hőmérséklet, 

nyomás, mágnesesség, 

hőmérséklet mérése, 

sűrűség mérése és mér-

tékegysége, testek 

úszása, légnyomás 

mérése, tömegmérés, 

térfogatmérés. 

 

Földrajz: vizek, talaj-

típusok. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: őskorban, ókor-

ban ismert fémek. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó 

fizikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gáz-

halmazállapotok jellemzése, a 

kapcsolódó fizikai változások. 

Olvadáspont, forráspont. A fázis 

fogalma. 

 

Kémiai változások (kémiai reak-

ciók) 

Kémiai reakciók. A kémiai és a 

fizikai változások megkülönböz-

tetése. Kiindulási anyag, termék. 

 

Hőtermelő és hőelnyelő változá-

sok 

A változásokat kísérő hő. 

Hőtermelő és hőelnyelő folyama-

tok a rendszer és a környezet 

szempontjából. 

 

Az anyagmegmaradás törvénye 

A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel, kémiai jelekkel 

(vegyjelekkel, képletekkel). 

Mennyiségi viszonyok 

figyelembevétele az egyenletek 

két oldalán. Az 

anyagmegmaradás törvénye. 

A fizikai és a kémiai változások 

jellemzése, megkülönböztetésük. 

Egyszerű egyenletek felírása. 

M: Olvadás- és forráspont méré-

se. Jód szublimációja. Illékony-

ság szerves oldószereken bemu-

tatva, pl. etanol. Kétfázisú rend-

szerek bemutatása: jég és más 

anyag olvadása, a szilárd és a 

folyadékfázisok sűrűsége. 

Pl. vaspor és kénpor keverékének 

szétválasztása mágnessel, illetve 

összeolvasztása. 

Égés bemutatása. Hőelnyelő vál-

tozások bemutatása hőmérséklet 

mérése mellett, pl. oldószer pá-

rolgása, hőelnyelő oldódás. In-

formációk a párolgás szerepéről 

az emberi test hőszabályozásá-

ban. 

Az anyagmegmaradás törvényé-

nek tömegméréssel való demonst-

rálása, pl. színes csapadékképző-

dési reakciókban. 

Egyszerű számítási feladatok az 

anyagmegmaradás (tömegmeg-

maradás) felhasználásával. 
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Komponens 

Komponens (összetevő), a kom-

ponensek száma. A komponensek 

változó aránya. 

 

Elegyek és összetételük 

Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek 

összetétele: tömegszázalék, térfo-

gatszázalék. Tömegmérés, térfo-

gatmérés. A teljes tömeg egyenlő 

az összetevők tömegének össze-

gével, térfogat esetén ez nem 

mindig igaz. 

 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. Az 

oldhatóság változása a hőmérsék-

lettel. Rosszul oldódó anyagok. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól‖ elv. 

Elegyek és oldatok összetételének 

értelmezése. Összetételre vonat-

kozó számítási feladatok megol-

dása. 

M: Többfázisú keverékek előállí-

tása: pl. porkeverékek, nem ele-

gyedő folyadékok, korlátozottan 

oldódó anyagok, lőpor. 

Szörp, ecetes víz, víz-alkohol 

elegy készítése. Egyszerű számí-

tási feladatok tömeg- és térfogat-

százalékra, pl. üdítőital cukortar-

talmának, ételecet ecetsavtartal-

mának, bor alkoholtartalmának 

számolása. 

Adott tömegszázalékú vizes olda-

tok készítése pl. cukorból, illetve 

konyhasóból. Anyagok oldása 

vízben és étolajban. Információk 

gázok oldódásának hőmérséklet- 

és nyomásfüggéséről példákkal 

(pl. keszonbetegség, magashegyi 

kisebb légnyomás következmé-

nyei). 

 

Keverékek komponenseinek szét-

választása 

Oldás, kristályosítás, ülepítés, 

dekantálás, szűrés, bepárlás, 

mágneses elválasztás, desztillá-

ció, adszorpció. 

 

A levegő mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos ösz-

szetétele. 

 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma 

tömegszázalékban), vérplazma 

(oldott anyagai). 

 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és homok, 

vas és kénpor, sütőpor, bauxit, 

gránit, talaj). 

Keverékek szétválasztásának 

gyakorlása. Kísérletek szabályos 

és biztonságos végrehajtása. 

M: Egyszerű elválasztási felada-

tok megtervezése és/vagy kivite-

lezése, pl. vas- és alumíniumpor 

szétválasztása mágnessel, színes 

filctoll festékanyagainak szétvá-

lasztása papírkromatográfiával. 

Információk a desztillációról és 

az adszorpcióról: pl. pálinkafő-

zés, kőolajfinomítás, a Telkes-

féle – tengervízből ivóvizet készí-

tő – labda, orvosi szén, dezodo-

rok, szilikagél. 

Információk a levegő komponen-

seinek szétválasztásáról. 

Sós homokból só kioldása, majd 

bepárlás után kristályosítása. In-

formációk az étkezési só tenger-

vízből történő előállításáról. 

Valamilyen szilárd keverék kom-

ponenseinek vizsgálata, kimutatá-

sa. 
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Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, 

vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő 

és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, ol-

dat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípu-

sok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektro-

nok számának, illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Az 

anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. 

Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemes-

gáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anya-

gok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az atom felépítése 

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. Elektro-

nok felosztása törzs- és vegyér-

tékelektronokra. Vegyértékelekt-

ronok jelölése a vegyjel mellett 

pontokkal, elektronpár esetén 

vonallal. 

 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépí-

tése. A vegyértékelektronok szá-

ma és a kémiai tulajdonságok 

összefüggése a periódusos rend-

szer 1., 2. és 13–18. (régebben 

főcsoportoknak nevezett) csoport-

jaiban. Fémek, nemfémek, félfé-

mek elhelyezkedése a periódusos 

rendszerben. Magyar vonatkozású 

elemek (Müller Ferenc, Hevesy 

György). Nemesgázok elektron-

szerkezete. 

 

A periódusos rendszer szerepének 

és az anyagmennyiség fogalmá-

nak a megértése. Képletek szer-

kesztése, anyagmennyiségre vo-

natkozó számítási feladatok meg-

oldása. 

M: Vegyértékelektronok jelölé-

sének gyakorlása. 

Információ a nemesgázok kémiai 

viselkedéséről. 

Az elemek moláris tömegének 

megadása a periódusos rendszer-

ből leolvasott atomtömegek alap-

ján. Vegyületek moláris tömegé-

nek kiszámítása az elemek molá-

ris tömegéből. A kiindulási anya-

gok és a reakciótermékek anyag-

mennyiségeire és tömegeire vo-

natkozó egyszerű számítási fel-

adatok. 

A 6·10
23

 db részecskeszám nagy-

ságának érzékeltetése szemléletes 

hasonlatokkal. 

Fizika: tömeg, töltés, 

áramvezetés, természet 

méretviszonyai, atomi 

méretek. 
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Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és 

mértékegysége. Avogadro-

állandó. Atomtömeg, moláris 

tömeg és mértékegysége, kapcso-

lata a fizikában megismert tömeg 

mértékegységével. 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet 

elérése elektronok leadásával, 

illetve felvételével: kation, illetve 

anion képződése. Ionos kötés. 

Ionos vegyületek képletének je-

lentése. 

 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet 

elérése az atomok közötti közös 

kötő elektronpár létrehozásával. 

Egyszeres és többszörös kovalens 

kötés. Kötő és nemkötő elektron-

párok, jelölésük vonallal. Mole-

kulák és összetett ionok kialaku-

lása.  

 

Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülön-

böztetése tulajdonságaik alapján. 

Fémek jellemző tulajdonságai. A 

fémes kötés, az áramvezetés ér-

telmezése az atomok közös, 

könnyen elmozduló elektronjai 

alapján. Könnyűfémek, nehézfé-

mek, ötvözetek. 

Az ionos, kovalens és fémes kö-

tés ismerete, valamint a köztük 

levő különbség megértése. Képle-

tek szerkesztése. Egyszerű mole-

kulák szerkezetének felírása az 

atomok vegyérték-

elektronszerkezetének ismereté-

ben az oktettelv felhasználásával. 

Összetételre vonatkozó számítási 

feladatok megoldása. 

M: Só képződéséhez vezető reak-

cióegyenletek írásának gyakorlá-

sa a vegyértékelektronok számá-

nak figyelembevételével (a perió-

dusos rendszer segítségével). Io-

nos vegyületek képletének szer-

kesztése. Ionos vegyületek tö-

megszázalékos összetételének 

kiszámítása. 

Molekulák elektronszerkezeti 

képlettel való ábrázolása, kötő és 

nemkötő elektronpárok feltünte-

tésével. Példák összetett ionokra, 

elnevezésükre. 

Összetett ionok keletkezésével 

járó kísérletek, pl. alkáli- és alká-

liföldfémek reakciója vízzel. 

Kísérletek fémekkel, pl. fémek 

megmunkálhatósága, alumínium 

vagy vaspor égetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyi-

ség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 

A szabadon felhasználható órakeretet ismétlő, rendszerező órák tartására használjuk fel.  
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8. évfolyam 

 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A kémiai reakciók típusai 14 óra 

2. Élelmiszerek és az egészséges életmód 13 óra 

3. Kémia a természetben 12 óra 

4. Kémia az iparban 12 óra 

5. Kémia a háztartásban 14 óra 

 Szabadon tervezhető 7 óra 

 Összesen: 72 óra+7 

óra 

 

 

 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók típusai 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és 

biztonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reak-

cióegyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköz-

napi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, 

megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosítása 

(pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek 

alkalmazása kísérletekben. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, 

redukció 

Az égés mint oxigénnel történő 

kémiai reakció. Robbanás. Töké-

letes égés, nem tökéletes égés és 

feltételei. Rozsdásodás. Korrózió. 

Az oxidáció mint oxigénfelvétel. 

Az egyesülés, bomlás, égés, oxi-

dáció, redukció ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezése, 

kísérletek szabályos és biztonsá-

gos végrehajtása. 

M: Pl. hidrogén égése, alumíni-

um és jód reakciója. 

Pl. mészkő, cukor, kálium-

permanganát, vas-oxalát 

hőbomlása, vízbontás. 

Pl. szén, faszén, metán (vagy más 

szénhidrogén) égésének vizsgála-

ta. Égéstermékek kimutatása. 

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere. 

 

Fizika: hő. 
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A redukció mint oxigénleadás. A 

redukció ipari jelentősége. A CO-

mérgezés és elkerülhetősége, a 

CO-jelzők fontossága. Tűzoltás, 

felelős viselkedés tűz esetén. 

Annak bizonyítása, hogy oxigén-

ben gyorsabb az égés. Robbanás 

bemutatása, pl. alkohol gőzével 

telített PET-palack tartalmának 

meggyújtása. Savval tisztított, 

tisztítatlan és olajos szög vízben 

való rozsdásodásának vizsgálata. 

Az élő szervezetekben végbeme-

nő anyagcsere-folyamatok során 

keletkező CO2-gáz kimutatása 

indikátoros meszes vízzel. Ter-

mitreakció. Levegőszabályozás 

gyakorlása Bunsen- vagy más 

gázégőnél: kormozó és szúróláng. 

Izzó faszén, illetve víz tetején égő 

benzin eloltása, értelmezése az 

égés feltételeivel. Reakcióegyen-

letek írásának gyakorlása. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

Savak és lúgok, disszociációjuk 

vizes oldatban, Arrhenius-féle 

sav-bázis elmélet. pH-skála, a pH 

mint a savasság és lúgosság mér-

tékét kifejező számérték. Indiká-

torok. 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 

Közömbösítési reakció, sók kép-

ződése 

Közömbösítés fogalma, példák 

sókra. 

Savak, lúgok és a sav-bázis reak-

cióik ismerete, ezekkel kapcsola-

tos egyenletek rendezése, kísérle-

tek szabályos és biztonságos vég-

rehajtása. 

M: Háztartási anyagok kémhatá-

sának vizsgálata többféle indiká-

tor segítségével. Növényi alap-

anyagú indikátor készítése. 

Kísérletek savakkal (pl. sósavval, 

ecettel) és pl. fémmel, mészkővel, 

tojáshéjjal, vízkővel. Információk 

arról, hogy a sav roncsolja a fo-

gat. Kísérletek szénsavval, a 

szénsav bomlékonysága. Megfor-

dítható reakciók szemléltetése. 

Víz pH-jának meghatározása ál-

lott és frissen forralt víz esetén. 

Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-

oldat pH-jának vizsgálata. Annak 

óvatos bemutatása, hogy mit tesz 

a 0,1 mol/dm
3
-es NaOH-oldat a 

bőrrel. 

Különböző töménységű savolda-

tok és lúgoldatok összeöntése 

indikátor jelenlétében, a keletke-

ző oldat kémhatásának és pH-

értékének vizsgálata. Reakció-

egyenletek írásának gyakorlása. 

Egyszerű számítási feladatok kö-

zömbösítéshez szükséges oldat-

mennyiségekre. 
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A kémiai reakciók egy általános 

sémája 

- nemfémes elem égése 

(oxidáció, redukció) → 

égéstermék: nemfém-oxid → 

nemfém-oxid reakciója vízzel 

→ savoldat (savas kémhatás) 

- fémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: 

fém-oxid → fém-oxid 

reakciója vízzel → lúgoldat 

(lúgos kémhatás)  

- savoldat és lúgoldat 

összeöntése (közömbösítési 

reakció) → sóoldat 

(ionvegyület, amely vízben 

jól oldódik, vagy 

csapadékként kiválik).  

- kémiai reakciók sebességének 

változása a hőmérséklettel 

(melegítés, hűtés). 

Az általánosítás képességének 

fejlesztése típusreakciók segítsé-

gével. 

M: Foszfor égetése, az égéster-

mék felfogása és vízben oldása, 

az oldat kémhatásának vizsgálata. 

Kalcium égetése, az égésterméket 

vízbe helyezve az oldat kémhatá-

sának vizsgálata. Kémcsőben 

lévő, indikátort is tartalmazó, 

kevés NaOH-oldathoz sósav ada-

golása az indikátor színének 

megváltozásáig, oldat bepárlása. 

Szódavíz (szénsavas ásványvíz) 

és meszes víz összeöntése indiká-

tor jelenlétében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, 

közömbösítés. 

 

 

 

 

Tematikai egység Élelmiszerek és az egészséges életmód 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismere-

te, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok 

besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az 

élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben előfor-

duló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve 

elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat 

jelent. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvan-

titatív szemlélet elsajátítása. A tápanyagok összetételére és energiaérté-

kére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. Az objektív tájé-

koztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd 

kialakulása a szenvedélybetegségekkel szemben. 
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Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek 

Szerves és szervetlen anyagok 

megkülönböztetése.  

 

Szénhidrátok 

Elemi összetétel és az elemek 

aránya. A „hidrát‖ elnevezés tu-

dománytörténeti magyarázata. 

Egyszerű és összetett szénhidrát-

ok. Szőlőcukor (glükóz, 

C6H12O6), gyümölcscukor (fruk-

tóz), tejcukor (laktóz), répacukor 

(szacharóz). Biológiai szerepük. 

Méz, kristálycukor, porcukor. 

Mesterséges édesítőszerek. Ke-

ményítő és tulajdonságai, növényi 

tartalék-tápanyag. Cellulóz és 

tulajdonságai, növényi rostanyag. 

 

Fehérjék 

Elemi összetétel. 20-féle alapve-

gyületből felépülő óriásmoleku-

lák. Biológiai szerepük (enzimek 

és vázfehérjék). Fehérjetartalmú 

élelmiszerek. 

 

Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. Megkülön-

böztetésük. Tulajdonságaik. Étolaj 

és sertészsír, koleszterintartalom, 

avasodás, kémiailag nem tiszta 

anyagok, lágyulás. 

 

Alkoholok és szerves savak 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A 

glikol, a denaturált szesz és a me-

tanol erősen mérgező hatása. Ece-

tesedés. Ecetsav. 

Az élelmiszerek legfőbb összete-

vőinek, mint szerves vegyületek-

nek az ismerete és csoportosítása. 

M: Tömény kénsav (erélyes víz-

elvonó szer) és kristálycukor 

reakciója. Keményítő kimutatása 

jóddal élelmiszerekben. Csiriz 

készítése. Karamellizáció. 

Tojásfehérje kicsapása magasabb 

hőmérsékleten, illetve sóval. 

Oldékonysági vizsgálatok, pl. 

étolaj vízben való oldása tojás-

sárgája segítségével, majonézké-

szítés. Információk a margarin-

ról, szappanfőzésről. 

Alkoholok párolgásának bemuta-

tása. Információk mérgezési ese-

tekről. Ecetsav kémhatásának 

vizsgálata, háztartásban előfordu-

ló további szerves savak bemuta-

tása. 

Biológia-egészségtan: 

az élőlényeket felépítő 

főbb szerves és szer-

vetlen anyagok, 

anyagcsere-

folyamatok, tápanyag. 

 

Fizika: a táplálékok 

energiatartalma. 

Az egészséges táplálkozás 

Élelmiszerek összetétele, az ösz-

szetétellel kapcsolatos táblázatok 

értelmezése, ásványi sók és 

nyomelemek. Energiatartalom, 

táblázatok értelmezése, használa-

ta. Sportolók, diétázók, fogyókú-

Az egészséges életmód kémiai 

szempontból való áttekintése, 

egészségtudatos szemlélet kiala-

kítása. 

M: Napi tápanyagbevitel vizsgá-

lata összetétel és energia szem-

pontjából. Üdítőitalok kémhatá-
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rázók táplálkozása. Zsír- és víz-

oldható vitaminok, a C-vitamin. 

Tartósítószerek. 

 

Szenvedélybetegségek 

Függőség. Dohányzás, nikotin. 

Kátrány és más rákkeltő anyagok, 

kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. 

Alkoholizmus és kapcsolata a máj 

betegségeivel. „Partidrogok‖, 

egyéb kábítószerek. 

sának, összetételének vizsgálata a 

címke alapján. Információk 

Szent-Györgyi Albert munkássá-

gáról. 

Pl. elriasztó próbálkozás kátrány-

foltok oldószer nélküli eltávolítá-

sával. Információk a drog- és 

alkoholfogyasztás, valamint a 

dohányzás veszélyeiről. Informá-

ciók Kabay János munkásságá-

ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, do-

hányzás, alkoholizmus, drog. 

 

 

 

 

Tematikai egység Kémia a természetben 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biz-

tonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai 

tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanu-

ló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a 

természeti környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak értelme-

zéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok magyarázatá-

hoz. A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és 

hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek, illetve 

attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennye-

zéshez való hozzájárulását. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a 

csillagokban. 

 

Légköri gázok 

A légkör összetételének ismétlése 

(N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulaj-

donságaik, légzés, fotoszintézis, 

üvegházhatás, a CO2 mérgező 

hatása. 

 

A légköri gázok és a légszennye-

zés kémiai vonatkozásainak isme-

rete, megértése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: Hidrogén égése, durranógáz-

próba. 

Annak kísérleti bemutatása, hogy 

az oxigén szükséges feltétele az 

égésnek. Lépcsős kísérlet gyer-

tyasorral. 

Pl. esővíz pH-jának meghatározá-

Biológia-egészségtan: 

szaglás, tapintás, látás, 

környezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés, fenntartha-

tóság. 

 

Fizika: Naprendszer, 

atommag, a természet-

károsítás fajtáinak fizi-

kai háttere, elektromos 
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Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, határérté-

kek, riasztási értékek. Szmog. O3, 

SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló 

por (PM10). Tulajdonságaik. For-

rásaik. Megelőzés, védekezés. 

Ózonpajzs. Az ózon mérgező 

hatása a légkör földfelszíni réte-

gében. A savas esőt okozó szeny-

nyezők áttekintése. 

sa. Szálló por kinyerése levegő-

ből. Információk az elmúlt évti-

zedek levegővédelmi intézkedé-

seiről. 

áram. 

 

Földrajz: ásványok, 

kőzetek, vizek, kör-

nyezetkárosító anya-

gok és hatásaik. 

Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, eső-

víz, ásványvíz, gyógyvíz, 

szennyvíz, desztillált víz, ioncse-

rélt víz, jég, hó. Összetételük, 

előfordulásuk, felhasználhatósá-

guk. A természetes vizek mint élő 

rendszerek. 

 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének terhelése 

kémiai szemmel. A természetes 

vizeket szennyező anyagok (nit-

rát-, foszfátszennyezés, olaj-

szennyezés) és hatásuk az élővi-

lágra. A szennyvíztisztítás lépé-

sei. A közműolló. Élővizeink és 

az ivóvízbázis védelme. 

 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fo-

galma. Magyarországi hegység-

képző kőzetek főbb ásványai. 

Mészkő, dolomit, szilikátásvá-

nyok. Barlang- és cseppkőképző-

dés. Homok, kvarc. Agyag és 

égetése. Porózus anyagok. Kő-

szén, grafit, gyémánt. Szikes tala-

jok. 

A vizek, ásványok és ércek kémi-

ai összetételének áttekintése; a 

vízszennyezés kémiai vonatkozá-

sainak ismerete, megértése, kör-

nyezettudatos szemlélet kialakítá-

sa. 

M: Különböző vizek bepárlása, a 

bepárlási maradék vizsgálata.  

Környezeti katasztrófák kémiai 

szemmel. 

Pl. ásvány- és kőzetgyűjtemény 

létrehozása. Ércek bemutatása. 

Kísérletek mészkővel, dolomittal 

és sziksóval, vizes oldataik kém-

hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszeny-

nyezés, vízszennyezés. 

 

 

 

 

Tematikai egység Kémia az iparban 
Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, 

fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az 

ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Né-

hány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint 

az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonat-

kozású) felhasználásainak magyarázata (pl. annak megértése, hogy a 

mész építőipari felhasználása kémiai szempontból körfolyamat). Az 

energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, 

energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása 

a helyes viselkedésformákkal. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök 

munkája az iparban, a vegyipari 

termékek jelenléte mindennapja-

inkban. A vegyipar és a kémiai 

kutatás modern, környezetbarát 

irányvonalai. 

 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek tulajdonsá-

gai. A vas- és acélgyártás folya-

mata röviden. A vashulladék sze-

repe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. 

A folyamat energiaköltsége és 

környezetterhelése. Újrahasznosí-

tás. Az alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdon-

ságai. Újrahasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A folyamat néhány lépése. Fajla-

gos faigény. Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. 

Műanyagok. Közös tulajdonsága-

A tágabban értelmezett vegyipar 

főbb ágainak, legfontosabb ter-

mékeinek és folyamatainak isme-

rete, megértése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: Információk a vegyipar jelen-

tőségéről, a vas- és acélgyártásról. 

Alumínium oxidációja a védőré-

teg leoldása után.  

Felhevített üveg formázása. In-

formációk az amorf szerkezetről 

és a hazai üveggyártásról. 

Információk a különféle felhasz-

nálási célú papírok előállításának 

környezetterhelő hatásáról. 

Információk a biopolimerek és a 

műanyagok szerkezetének hason-

lóságáról, mint egységekből fel-

épülő óriásmolekulákról. Infor-

mációk a műanyagipar nyers-

anyagairól. 

Biológia-egészségtan: 

fenntarthatóság, kör-

nyezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés. 

 

Fizika: az energia 

fogalma, mértékegy-

sége, energiatermelési 

eljárások, hatásfok, a 

környezettudatos ma-

gatartás fizikai alapjai, 

energiatakarékos eljá-

rások, energiatermelés 

módjai, kockázatai, 

víz-, szél-, nap- és 

fosszilis energiák, 

atomenergia, a termé-

szetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere, elekt-

romos áram. 

 

Földrajz: fenntartha-

tóság, környezetkáro-

sító anyagok és hatá-

saik, energiahordozók, 

környezetkárosítás. 
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ik. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 

nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 

Becsült készletek. Csoportosítá-

suk a felhasználás szerint. Alter-

natív energiaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, 

gázolaj. Kőolaj-finomítás. A leg-

fontosabb frakciók felhasználása. 

Kőszenek fajtái, széntartalmuk, 

fűtőértékük, koruk. Égésterméke-

ik. Az égéstermékek környezeti 

terhelésének csökkentése: porle-

választás, további oxidáció. Sza-

bályozott égés, Lambda-szonda, 

katalizátor. 

 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A 

biomassza fő típusai energetikai 

szempontból. Összetételük, égés-

termékeik. Elgázosítás, folyékony 

tüzelőanyag gyártása. A biomasz-

sza mint ipari alapanyag a fosszi-

lis források helyettesítésére. 

Az energiaforrások áttekintése a 

kémia szempontjából, környezet-

tudatos szemlélet kialakítása. 

M: Robbanóelegy bemutatása, 

gázszag. Információk a kémiai 

szintézisek szerepéről az üzem-

anyagok előállításánál. 

Információk az egyén energiatu-

datos viselkedési lehetőségeiről, a 

hazai olajfinomításról és a meg-

újuló energiaforrások magyaror-

szági fölhasználásáról. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolya-

mata: mészégetés, mészoltás, kar-

bonátosodás. A vegyületek tulaj-

donságai. Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. 

Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az 

égetett gipsz (modellgipsz) víz-

felvétele, kötése. Cementalapú 

kötőanyagok, kötési idő, nedvesen 

tartás. 

M: Információk a mész-, a gipsz- 

és a cementalapú építkezés során 

zajló kémiai reakciók szerepéről. 

A főbb lépések bemutatása, pl. a 

keletkező CO2-gáz kimutatása 

meszes vízzel, mészoltás kisebb 

mennyiségben. Információk a régi 

mészégetésről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, 

földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

 

 

Tematikai egység Kémia a háztartásban 
Órakeret 

14 óra 
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Előzetes tudás A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai 

reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulaj-

donságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, szaksze-

rű jellemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabá-

lyok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a til-

tott műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és vegyszerek 

szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjai-

nak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. A háztartásban előforduló 

anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is 

használható számolási feladatok megoldása. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak, lúgok és sók biztonságos 

használata 

Használatuk a háztartásban (ve-

szélyességi jelek). Ajánlott védő-

felszerelések. Maró anyagok. 

 

Savak 

Háztartási sósav. Akkumulátor-

sav. Ecet. Vízkőoldók: a mészkö-

vet és a márványt károsítják. 

 

Lúgok 

Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisz-

títók. Erős és gyenge lúgokat tar-

talmazó tisztítószerek. 

 

Sók 

Konyhasó. Tulajdonságai. Fel-

használása. Szódabikarbóna. Tu-

lajdonságai. Felhasználása. A 

sütőpor összetétele: szódabikar-

bóna és sav keveréke, CO2-gáz 

keletkezése. 

A háztartásban előforduló savak, 

lúgok és sók, valamint biztonsá-

gos használatuk módjainak elsajá-

títása. 

M: Pl. kénsavas ruhadarab szárí-

tása, majd a szövet roncsolódása 

nedvességre. Információk az 

élelmiszerekben használt gyenge 

savakról. 

Annak bizonyítása, hogy a tö-

mény lúg és az étolaj reakciója 

során a zsíroldékony étolaj 

vízoldékonnyá alakul. 

Információk táplálékaink sótar-

talmáról és a túlzott sófogyasztás 

vérnyomásra gyakorolt hatásáról. 

Sütőpor és szódabikarbóna reak-

ciója vízzel és ecettel. Informáci-

ók a szódabikarbónával való 

gyomorsav-megkötésről. 

Biológia-egészségtan: 

tudatos fogyasztói 

szokások, fenntartha-

tóság. 

 

Fizika: az energia fo-

galma, mértékegysége, 

elektromos áram. 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klór-

mész. Tulajdonságaik. A hipó 

(vagy klórmész) + sósav reakció-

jából mérgező Cl2-gáz keletkezik. 

A klórgáz tulajdonságai. A víz-

kőoldó és a klórtartalmú fehérí-

tők, illetve fertőtlenítőszerek 

A háztatásban előforduló fertőtle-

nítő- és mosószerek, valamint 

biztonságos használatuk módjai-

nak elsajátítása. A csomagoló-

anyagok áttekintése, a hulladék-

kezelés szempontjából is, környe-

zettudatos szemlélet kialakítása. 

M: H2O2 bomlása, O2-gáz fejlő-
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együttes használatának tilalma. 

 

Mosószerek, szappanok, a vizek 

keménysége 

Mosószerek és szappanok, mint 

kettős oldékonyságú részecskék. 

A szappanok, mosószerek mosó-

hatásának változása a vízkemény-

ségtől függően. A víz keménysé-

gét okozó vegyületek. A vízlágyí-

tás módjai, csapadékképzés, ion-

csere. 

 

Csomagolóanyagok és hulladékok 

kezelése 

A csomagolóanyagok áttekintése. 

Az üveg és a papír mint újrahasz-

nosítható csomagolóanyag. Alu-

fólia, aludoboz. Az előállítás 

energiaigénye. Műanyagok jelö-

lése a termékeken. Élettartamuk. 

dése. Információk a háztartási 

vegyszerek összetételéről. Sem-

melweis Ignác tudománytörténeti 

szerepe. 

Információk a kettős 

oldékonyságú részecskékről. Víz-

lágyítók és adagolásuk különbsé-

ge mosógép és mosogatógép ese-

tében. Információk a foszfátos és 

foszfátmentes mosópor környe-

zetkémiai vonatkozásairól. 

Alumínium oldása savban és lúg-

ban. Információk: mi miben tá-

rolható, mi mosható mosogató-

gépben, mi melegíthető mikrohul-

lámú melegítőben. Információk a 

csomagolóanyagok szükségessé-

géről, a környezettudatos viselke-

désről. 

Műanyag égetése elrettentésként. 

Információk az iskola környékén 

működő hulladékkezelési rend-

szerekről. 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. 

A réz (vörösréz) és ötvözetei 

(sárgaréz, bronz). Tulajdonságaik. 

Tudománytörténeti érdekességek. 

Az ezüst és az arany ún. tisztasá-

gának jelölése. Választóvíz, ki-

rályvíz. 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő 

szer. Szerves növényvédő szerek. 

Adagolás, lebomlás, várakozási 

idő. Óvintézkedések permetezés-

kor. A növények tápanyagigénye. 

Műtrágyák N-, P-, K-tartalma, 

vízoldékonysága, ennek veszé-

lyei. 

 

Az energia kémiai tárolása 

Energia tárolása kémiai (oxidá-

ció-redukció) reakciókkal. Szá-

razelemek, akkumulátorok. Mér-

gező fémsók, vegyületek begyűj-

tése. 

Kémiai információk ismerete a 

háztartásban található néhány 

további anyagról, azok biztonsá-

gos és környezettudatos kezelése. 

A háztartásban előforduló kémiai 

jellegű számítások elvégzési 

módjának elsajátítása. 

M: Réz és tömény salétromsav 

reakciója. 

A rézgálic színe, számítási felada-

tok permetlé készítésére és mű-

trágya adagolására. Információk a 

valós műtrágyaigényről. 

Információk a háztartásban hasz-

nált szárazelemekről és akkumu-

látorokról. A közvetlen áramter-

melés lehetősége tüzelőanyag-

cellában: H2 oxidációja. 

Kulcsfogalmak/ Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, 
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fogalmak csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 

műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 

A szabadon felhasználható 7 órát a tananyag rendszerezésére, ismétlésére fordítom. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizi-

kai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyag-

mennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, 

sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísér-

leti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és 

szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállí-

tását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználá-

sának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos sze-

repet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyérték-

elektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti 

képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 

Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja 

magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és 

vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek so-

rán tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dol-

gozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változa-

tos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkal-

mazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi 

élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása 

során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenletei-

nek leírásában. 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előfor-

duló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, 

egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes kör-

nyezetének megóvásában. 

 
 



 

777 

 

Földrajz 

 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társa-

dalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának közép-

pontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok köl-

csönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudo-

mányágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani 

és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5–6. 

évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek teljesítését 

feltételezi.  

 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lény-

ként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudás-

szerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 

folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős 

magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyama-

tok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra 

kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi 

és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete 

földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához 

és a magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák 

megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. 

Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti 

tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény 

kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció 

érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli 

földrészekről való tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek 

fejlődését. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az 

adott célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, 

illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások 

feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az 

egységes természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. 

A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 
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illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a 

nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre 

önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban 

nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének 

fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek 

felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a 

helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a 

tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében 

nagy szerepet kapnak a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, 

internet) által szerzett információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze 

a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, 

hogy a világ itteni ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek 

az alkotók által konstruált változatát láthatják.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény feléb-

resztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampol-

gári kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó 

aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában 

újonnan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és 

szemléleti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban 

vagy a megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  
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A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK 

 A tantárgy heti óraszáma 
A tantárgy éves óraszá-

ma 

7. évfolyam 1 36 

8. évfolyam 2 72 

ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új isme-

retek 

Gyakor-

lati óra
***

 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

 

7. évfolyam 

I. A szilárd Föld anyagi és 

folyamatai 5 2 2 9 

II. A földrajzi övezetesség 

alapjai 5 1 1 7 

III. Gazdasági alapismeretek 
3 1 1  5 

IV. Afrika és Amerika földraj-

za 11 1 2 14 

Év végi összefoglalás
****

  0 0 1 1 

Összesen 24 5 7 36 

8. évfolyam 

I. Ázsia földrajza 8 1 

2 

 10 

II. Ausztrália, a sarkvidékek 

és az óceánok földrajza 
3 0 4 

III.  Európa általános földrajza 4 0 1 5 

IV. Észak- és Mediterrán- 4 1 2 6 
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Európa földrajza 

V. Atlanti-Európa földrajza 4 1 6 

VI. Kelet- és Közép-Európa 

földrajza 
6 0 2 8 

VII. A Kárpát-medencevidék 

földrajza 
3 1 

2 

5 

VIII. A hazánkkal szomszédos 

országok földrajza 
4 1 6 

IX. Magyarország természeti 

és kulturális értékei 
4 2 1  7 

X. Magyarország társadalom-

földrajza 
8 2 2 12 

Év végi összefoglalás
****

   0 0 3 3 

Összesen   48 9 15                                                                                                              72 

***
 Gyakorlat, ábra-, grafikon- és egyéb elemzés, forrásfeldolgozás, számítási feladatok, kis-

előadások, bemutatók stb., vagy új ismeret. 
****

 Év végi összefoglalás, amelynek órakerete szükség esetén az egyes témakörök feldolgo-

zásába is beépíthető. 

7.  ÉVFOLYAM 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgáló-

dások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szi-

lárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modellezé-

se. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Embe-

ri és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Konkrét, 

lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, 

természeti értékek védelmére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. he-

gyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasz-

talható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékelte-

tésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgáló-

dások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), a bal-

esetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapasztalat-
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rögzítés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 

bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehe-

tőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a fenntartható-

ság iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj 

példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizs-

gálódással.  

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakö-

vek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, 

agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, vizsgálata; 

csoportosításuk. 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtí-

pusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat 

és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmé-

nyek védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen ta-

pasztalatszerzéssel. 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetleme-

zek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegy-

láncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok 

keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, ve-

tődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkü-

lönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi 

helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felis-

merése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alap-

ján Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, 

idővonalzó készítésével.  

Kémia: Szerves és 

szervetlen anyag, ke-

verék, szilárd anyag, 

egyes ásványok és 

kőzetek összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag. 

 

Matematika: Képzeleti 

mozgatás, szétvágá-

sok. Időegységek, idő-

tartammérés, számok a 

számegyenesen.  

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változá-

sa. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai (belső) 

és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, 

láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geo-

lógiai idő, földtörténeti időegységek.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés 

jelenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. 

A nedves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-

gazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjá-

nak és az éghajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató 

ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellem-

zési algoritmusának megismertetése.  

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésé-

vel.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok 

bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők ér-

vényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét 

kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olvasása. 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés 

következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás 

folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, 

napenergia-készlet).  

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a termé-

Fizika: fény, hullám, 

hőmérséklet, halmazál-

lapot, csapadék. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megérté-

se, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  
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szetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változásának 

felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes 

szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék 

és az erdőgazdálkodás jellemzése. 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése 

a szélsőséges természeti viszonyokban.  

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegy-

ség éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a magashegységi 

táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; 

helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, idő-

járási térképek, előre-

jelző rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-

rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegy-

ség; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenysé-

geinek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak 

ismerete. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket 

előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az 

egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a keres-

let és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő 

megértetése során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a 

családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásá-

val. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meg-

látása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az 

országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése. 

Pénzügyi alapismeretek 

— Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kí-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a gazdasági 

ágak történelmi kiala-

kulása; nemzetközi 

együttműködések. 
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nálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fize-

tési módok megismerése.  

— A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megérté-

se egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felisme-

rése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege.  

— Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valu-

taváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

— Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi együttműködések 

szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek pél-

dáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil 

szervezetek). 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlítá-

sa, százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az inter-

netről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggé-

sei. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusá-

nak használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellemzői-

ről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás 

alkalmazásával.  

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképol-

vasás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági 

jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban 

zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők 

életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi kü-

lönbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek 

megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, 

valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban 

való felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrend-

szerek működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű in-

formációs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és 

beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok bemutatása). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményei-

nek, valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és 

gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a 

fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása esetleírások-

ban (etnikai feszültségek, országok közötti és polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, 

oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok 

különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, 

egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, túllegel-

tetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segít-

ségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak meg-

értése. 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazda-

ságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zárt-

ság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az 

aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a 

vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

Amerika társadalomföldrajza 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népes-

ségkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok 

felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-

együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelme-

zése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség át-

alakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési 

út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.  

Amerika országföldrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó 

erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővilá-

ga. Városi ökosziszté-

ma. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Gyarmato-

sítás, ókori öntözéses 

kultúrák. Amerika 

meghódítása. Urbani-

záció, technológiai 

fejlődés. 

 

Erkölcstan: lokális 

cselekvések és globális 

problémák.  
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Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; 

Brazília mint gyorsan fejlődő ország.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és 

oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfogla-

lás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befo-

lyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhata-

lom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai 

övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).  

 

Topográfiai 

ismeretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, 

Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazo-

nas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, 

Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-

tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, 

Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Ale-

xandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, 

New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilí-

cium-völgy, Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a techno-

lógiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusá-

nak használata. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek 

okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági 

folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A föld-

rajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti 

következményeik elképzeltetésével.  

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, kör-

nyezeti problémák világméretűvé válásának példákban való érzékelteté-

sével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségé-

nek bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és 

környezeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken 

való önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések in-

doklásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek‖ földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjá-

nak, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, 

vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás meg-

ismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményei-

nek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és 

a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálko-

dás modellezése.  

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási 

okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a vi-

lágvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szere-

pének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és 

gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, 

technológiaátvitel-folyamat értelmezése. 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági 

alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott 

országok, új gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom 

ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechno-

Matematika: ok-

okozati gondolkodás, 

modellezés. 

 

Fizika: légköri jelen-

ségek fizikai törvény-

szerűségei, természeti 

katasztrófák. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ókori jelen-

tős ázsiai kultúrák, 

napjaink gazdasági 

fejlődése; a gazdasági 

hatalomváltás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 
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lógián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti ka-

tasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti követ-

kezményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső terüle-

tek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és kör-

nyezeti következményei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobba-

nás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, 

technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és 

Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Kö-

zép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolung-

ma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopo-

támia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és 

Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, 

Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik 

főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az 

óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az 

óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jel-

lemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a 

Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásá-

val.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével példák-

ban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A mo-

dellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség 

problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken 

való tájékozódással, információleolvasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és 

artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és következmé-

nyeik ismerete. 

A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; 

az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a 

sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika szerepé-

nek, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások 

szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-

energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a 

veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű 

értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, tár-

sadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom 

stb.) megismerése. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: nagy föld-

rajzi felfedezések; ha-

józás.  

 

Kémia: ózon; sósvíz és 

édesvíz; vízszennye-

zés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika: Felhajtóerő, 

hőszigetelés. A ten-

germozgások fizikai 

alapjai (hullámok víz-

felületen).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai 

ismeretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, 

Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrá-

lia, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-

sarkvidék (Antarktisz). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problé-

mái. A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és 

országcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak meg-

ismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földré-

szekkel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai 

és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sok-

színűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek 

elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak 

ismerete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  
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Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következménye-

inek, a domborzati adottságok következményeinek és a nagytájak 

mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A termé-

szeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben. 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom 

gazdasági következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, 

az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) ér-

telmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképe-

zése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  

Fizika: erőhatások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: A természe-

ti adottságok és a tör-

ténelmi események 

kapcsolata. Európa 

mint évszázadokon át 

a Föld legfejlettebb és 

vezető térsége; az in-

tegráció története, in-

tézményrendszere; 

infrastruktúra és fejlő-

dés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életkor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front.  

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 

uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. 

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinens-

rész közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és 

következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejleszté-

se az ismert világ folyamatos tágulása a fejlődésben máig érzékelhető 

hatásainak, valamint a természeti és gazdasági körülmények, hagyomá-

nyok gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló hatásának felismerteté-

sével. 
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Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való 

leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti 

problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek 

életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő 

szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek meg-

ismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz igazo-

dó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdagsága okai-

nak, összetevőinek értelmezése. 

Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikö-

tőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének megal-

kotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és 

következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környezet-

ben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása hely-

zetgyakorlatokban. 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; 

a kultúrák találkozási következményeinek felismerése példákban.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Földrajzi 

fekvés szerepe a világ-

gazdasági helyzetben; 

nagy földrajzi felfede-

zések; munkamegosz-

tás. Gyarmatosítás 

következményei 

(gyarmattartók). Kul-

túrák ütközése. 

 

Informatika: bemutató 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pire-

neusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, 

Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-

tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlanti-Európa földrajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyze-

tek ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az 

óceáni éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 
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Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége következ-

ményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése 

következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák válasz-

tása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet ösz-

szekapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos információhordozók kiválasztása tanári irányítással.  

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-

Európa természetföldrajzi jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása 

következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek át-

alakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának 

értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 

vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése. 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elem-

zéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a 

profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományai-

nak, a modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: gyarmatosí-

tók, ipari forradalom, 

technológiai váltás. 

 

Matematika: kritikai 

gondolkodás, nagyság-

rendi viszonyítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas 

ülepedés és eső, a környezet savanyodása.   

Topográfiai 

ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-

angliai-iparvidék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsá-

gairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, kör-

nyezeti veszélyhelyzetek. 
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A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a 

kontinentalitás térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi 

és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függő-

leges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, 

bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, táj-

jellemzési algoritmus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, 

szegénység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és 

a társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások 

és érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tá-

jak átalakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a közép-

európai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és tár-

sadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító 

tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi 

nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; 

energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú me-

zőgazdasági termelés) megértése.   

Oroszország  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi 

alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék ter-

mészetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásának 

bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatáro-

zó szerepének igazolása. 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a 

Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, 

középhegységi tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és jele-

nének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek 

felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jel-

lemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése 

(esetelemzés, mentális térképkészítés).  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Technoló-

giai kapcsolatok. Szo-

cialista világrend, hi-

degháború, Szovjet-

unió. Osztrák-Magyar 

Monarchia, világhábo-

rú. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgaz-

dálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdál-
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kodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai 

ismeretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-

medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Kárpát-medencevidék földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító 

tényezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közve-

tett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó 

feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai ter-

vezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban taná-

ri útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környeze-

ti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az em-

ber környezet-átalakító tevékenysége).  

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országa-

inak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjek-

tív korlátainak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás 

készítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a 

földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a 

vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból 

adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.  

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és 

következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése, prognosz-

tizálása.  

Fizika: fizikai folya-

matok a földkéregben. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: tájjal, szülő-

földdel kapcsolatos 

irodalmi művek. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Magyar 

Királyság, magyar 

kultúra. 
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A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyar-

ország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú népszoká-

saik megismerése.  

 

Erkölcstan: nép, nem-

zet, nemzetiség, etni-

kum. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, 

kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárvá-

ros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, nép-

rajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvidék 

és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak isme-

rete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének isme-

rete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való 

múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz 

kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek megismer-

tetésével.  

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek 

rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, 

idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzi-

környezeti jellemzői). 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-

Európával kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése inter-

netalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, adatok, 

képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése 

országbemutatás során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jel-

lemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi uta-

zások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jel-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Trianoni 

szerződés és követ-

kezményei. Szovjet-

unió. Jugoszlávia, dél-
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lemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-

gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a 

fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése 

és bemutatása. 

A keleti termékeny vidékek országai 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságá-

nak bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója 

földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja 

földrajzi jellemzése. 

A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (or-

szágok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); 

a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi jel-

lemzése. 

szláv háború. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Topográfiai 

ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; 

Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Bel-

grád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, nagytá-

jai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány vá-

rosa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-

medencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi jel-

lemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés módsze-

rével, a jellemzők okainak és következményeinek összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nem-

zettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvéde-

lem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetésével, 

illetve információgyűjtéssel, és az azokkal kapcsolatos személyes és 

közösségi cselekvési lehetőségek felismertetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

797 

 

A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értel-

mezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak ter-

mészet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti adottságok 

felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése. 

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és 

földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi felfe-

dezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása 

tanulói kutatómunka alapján. 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása 

helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a vé-

dett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; kulturális 

hungarikumok megismerése projektmunkában.  

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, nép-

rajzi csoport, népszo-

kások. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szöveges in-

formációgyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és természet-

védelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi 

védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ter-

mészeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terü-

let és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

Topográfiai 

ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, 

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-

hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és 

Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- 

és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, 

Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-

Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség 

helyszínek és nemzeti parkok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország társadalomföldrajza 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életé-

ben és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság vi-

lággazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének 

értelmezésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, 

gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok ké-

szítésével és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének fel-

ismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai példá-

kon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a konf-

liktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a hí-
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rek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, néze-

tek megfogalmazásával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, há-

lózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattá-

rak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett 

ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos 

vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a tár-

sadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; népesség-

szerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; la-

kókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi 

települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, szoci-

ális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak 

elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk lehe-

tőségeinek megismerése.  

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az 

életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és kö-

vetkezményeik megvitatása.  

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és szerke-

zetében változó külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei 

(okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a ha-

gyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai in-

tegrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) 

szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Népesedési 

ciklus, infrastruktúra-

fejlődés a történelmi 

Magyarországon. 

Kommunikációs és 

technológiai fejlődés. 

 

Matematika: Modellek 

megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika: internet-

alapú szolgáltatások 

használata. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasz-

tói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai 

turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és 

annak kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a 

kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világ-

gazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól). 

Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a ha-

zánkkal szomszédos országok természet- és társadalomföldrajzi sajátossá-

gairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a föld-

rajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális isme-

reteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőfor-

rásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. 

Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentősé-

gével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló össze-

függéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető össze-

függések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földré-

szekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, 

társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes 

országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamata-

iban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adott-

ságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvé-

nyesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági 

fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Ért-

sék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világ-

méretű vagy regionális folyamatokkal függenek össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környe-

zetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 

érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, ért-

sék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld 

sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méretei-

ről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyság-

rendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. 

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi 

megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus infor-

mációhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésé-

re, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális isme-
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reteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni föld-

rajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, 

szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismerete-

ikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai 

tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben a 

földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat 

más tantárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük 

az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák 

földrajzi ismereteiket. 
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Ének-zene 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés 

és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeré-

séhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott reper-

toár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a 

tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sok-

színű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és ze-

nélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesz-

tés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fej-

leszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más 

népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris mű-

fajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, rész-

ben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben ze-

nei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei él-

mények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, tan-

anyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző isme-

retanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 

 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét ének-

léssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt kép-

visel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöve-

teleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, is-

merősöknek.) 

– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezd-

ve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – el-

sősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minő-
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ség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetlenül 

értelmezhető. 

 Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, 

hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal 

képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás 

fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, 

zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és 

magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötlet-

gazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 

– A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázi-

saihoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. 

A generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, 

dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó 

zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen 

keresztül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kap-

hatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartal-

makban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolva-

sás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló 

zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egy-

re több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem 

cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 

– A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem el-

vontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A 

népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 

elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejleszté-

sében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, talál-

ják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes 

kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok 

gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok 

nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha 

az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

 Zenei befogadás  

 Befogadói kompetenciák fejlesztése 

– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi 

és intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kom-

petenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik 

a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei ta-
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pasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább kü-

lönbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és 

a háttérzene fogyasztása között. 

– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. 

A művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét 

képes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen 

ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irá-

nyul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább 

az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szoro-

san összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad 

a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyíté-

sére is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üze-

netének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sok-

rétű zenei élményből fejlődik ki. 

– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitott-

sággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a 

zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulá-

sainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfo-

gadását és pozitív értékelését. 

– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesz-

tusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, 

másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és 

hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű ének-

léssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 

– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek min-

den esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az ön-

célú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz ismerte-

tésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási 

helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemuta-

tása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, 

problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére gyako-

rolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól meg-

választott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást 

könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az 

összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, 

ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a 

zenei jelenségeket, amelyekről szólnak. 
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 Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 

– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehe-

tőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompe-

tenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fej-

leszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre 

irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentés-

tartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a 

szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű be-

fogadásáról. 

– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a ta-

nulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembe-

vételével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és 

műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályá-

ban sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén.  

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – töreked-

jünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei mű-

faj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó ze-

nei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az érté-

kes művek hallgatására. 

– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei infor-

mációk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészí-

tett, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kon-

textusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 

feldolgozását. 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

– Megfelelő terem a kórusmunkához 

– Ötvonalas tábla 

– Mágneses tábla 

– Ritmushangszerek 

– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

– Számítógép internetkapcsolattal 

– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 
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5–8. évfolyam 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi 

nevelés, nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelős-

ségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A 

kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképes-

ség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, 

szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája fejlesztéséhez is 

hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés 

örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkor-

ban már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, 

a kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és 

más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly fo-

lyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban a 

populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, 

hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként 

hatnak alapvetően, meghatározóan e művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket imp-

rovizációs, kreatív játékos és intellektuális feladatokkal is gyakorolják.  

Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. El-

sődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai 

megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Krono-

logikus áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra 

ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri meghallgatása és 

feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat 

órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek meg-

ismerésére.  

A tantárgy óraterve 
5-8. évfolyam 

ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 37 37 37 37 
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5. évfolyam 

 A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
3 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 
3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  12 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismere-

te. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és 

az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompeten-

cia. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével 

és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e‖, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból 

(5 magyar népdal éneklése).  

Gregorián zenei szemelvények (1). 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 
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Magyar történeti énekek: az 1848–49-es szabadságharc dalai 

(2). 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz, Eg-

ressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: különböző zenei korokból. 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (2). 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem párhu-

zamai. 

 

Erkölcstan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi szem-

pontok alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres népze-

ne, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat, kórusmű, tár-

sas ének. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallam-

mal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma, rögtönzés fejlesztése, dúr-moll dallami fordulatok. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozá-

sának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi ko-

rok zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, dú-

dolással, szolmizálva. 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és nyolc-

ütemes egységekben. 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák alkalma-
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zásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dúr, moll, visszatérő forma, rondó. 

 

 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméle-

ti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel meg-

szerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A 

tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés - tudatosítás - 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok, dúr és moll hangsorok. 

Hangközök: 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek. 

Ütemfajták, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb 

ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek isme-

rete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, abszolút 

hangnevek (pontosítva), violinkulcs, allegro, andante, pianissimo. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fej-

lesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 
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céljai az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus). 

Formaérzék fejlesztése: 

visszatéréses kéttagú forma, rondó forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, 

lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, 

néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásá-

hoz kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői élet-

rajz megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja és formá-

ja). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei 

és népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, értelmezés. 

 

Dráma és tánc: tánctételek 

a nép- és műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, rondó forma). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felis-

merik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

Magyar nyelv és irodalom: 

magyar történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 
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Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink 

zenei hagyományainak megismerése. 

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumá-

ból válogatva: 

vokális művek, 
hangszeres művek – rondó forma,  

hangszeres művek – versenymű, 
daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének meg-

ismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefoga-

dás szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivá-

ciós szerepének felhasználásával). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-

ténelmi korok, korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek er-

kölcsi tartalma, üzenete, vi-

selkedési normák. 

 

Dráma és tánc: Reneszánsz 

táncok, táncformák, zenés 

játék. 

 

Vizuális kultúra: művészet-

történeti stíluskorszakok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, menüett, 

szvit, concerto. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

az 5. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 

2 katonadal 1848–49-ből, 2 kánon) és zenei szemelvényt emlékezet-

ből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. 

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés 

eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaér-

zékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kivá-

lasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Magyar népzene. 

Gregorián énekek a magyar és európai gregorián hagyomány alapján. 

Henry Purcell: Artúr király 

Johann Sebastian Bach: János passió 

Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit  

Georges Bizet: Carmen – „Az utcagyerekek kórusa‖ 
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6. évfolyam 

 
A tantárgy heti óra-

száma 
A tantárgy éves óraszáma 

6. évfolyam 1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  12 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények isme-

rete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, 

és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompe-

tencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével 

és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e‖, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalok-

ból (10 magyar népdal éneklése).  

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 
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az 1848–49-es szabadságharc dalai. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

Többszólamúság: kánonok. 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem párhu-

zamai. 

 

Erkölcstan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi szem-

pontok alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres népze-

ne, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Régi és új stílusú népdal, históriás ének, kuruc kori dal, kórusmű.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fej-

lesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, 

felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok rit-

mizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok válta-

kozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi ko-

rok zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, dú-

dolással, szolmizálva. 

Tercpárhuzamok szerkesztése  

Zenei forma alkotás: 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák alkalma-

zásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek: kérdés 

és felelet, versek ritmusa, 

szótagszáma, verssorok 

ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkifeje-

zés, érzelmek kifejezése 

többféle eszközzel. 

 

Dráma és tánc: stilizált 

tánclépések. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, 

rondó, dallami variáció, szekvencia. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, cson-

ka ütem, triola. 

Dallami és harmóniaelemek: fi, szi, dúr és moll hangsorok. 

Hangközök: kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések és dinamikai 

jelek. 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és egy-

szerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek is-

merete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használa-

ta. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc, basszuskulcs, allegro, andante, 

mezzoforte, pianissimo. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus), 

Formaérzék fejlesztése: 

 visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variációs 

forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismere-

tek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszo-

kások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene be-

fogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zene-

szerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek 

műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műze-

nei és népi hangszer. 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, értelmezés. 

 

Dráma és tánc: tánctételek 

a nép- és műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, 

triós forma és rondó forma). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felisme-

rik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei 

kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai 

autentikus előadóktól.  

Más népek zenéje. 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez 

– a bécsi klasszika zeneirodalmából. 

Magyar nyelv és irodalom: 

magyar történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-
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Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumá-

ból válogatva: 

vokális művek, hangszeres művek – szerenád, divertimento, 

szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres mű-

vek (variáció, versenymű), daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének meg-

ismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefoga-

dás szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás moti-

vációs szerepének felhasználásával). 

ténelmi korok, korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek er-

kölcsi tartalma, üzenete, vi-

selkedési normák. 

 

Dráma és tánc: Zenés játék, 

opera cselekménye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dal, daljáték, opera, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) 

és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően 

csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A genera-

tív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, 

ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, meg-

oldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, 

dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasz-

tott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés‖ szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  

Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola (Die Zauberflöte), K. 620 – részletek 

Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61 IV. tétel 

Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel – Örömóda 
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7. évfolyam 

 A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 
3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  15 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai. 

Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 

fejlődésére (mutálás). 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 

Más népek dalai. 

Zongorakíséretes dalok. 

Többszólamúság. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarész-

letek a romantika korából. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség fej-

lesztése. 

 

Idegen nyelvek: más 
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A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak meg-

felelő tiszta intonáció és helyes hangképzés, továbbá stílusos, kifejező 

éneklésre törekvés. 

népek dalai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Verbunkos dal, romantikus dal. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és rep-

rodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

hétfokú hangsorok. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejleszté-

se. 

 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kife-

jezése többféle eszköz-

zel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásá-

nak képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű ol-

vasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 
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céljai anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gya-

korlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népze-

néje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésé-

vel.  

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zenemű-

vek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról 

és formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kot-

takép).  

Magyar nyelv és iroda-

lom: nemzeti romanti-

ka, romantikus vers, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alko-

tások történelmi kap-

csolata. 

 

Erkölcstan: műalkotás-

ok erkölcsi üzenete. 
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Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztön-

zés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarab-

ok, programzene, szimfonikus költemény. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megis-

merése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs szere-

pének felhasználásával). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus költé-

szet, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alkotá-

sok történelmi kapcsola-

ta. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szimfonikus költemény, kamarazene. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies 

műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei 

szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 
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A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmus-

érzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, for-

maérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójá-

hoz, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott ze-

neműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek 

Liszt Ferenc: Les Preludes 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 
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8. évfolyam 

 A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy éves óraszáma 

8. évfolyam 1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  15 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás). 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozá-

sai. 

Többszólamúság. 

Példák a populáris zenéből. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális kife-

jezőkészség fejleszté-

se, versmegzenésíté-

sek irodalmi alapja. 
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A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és téma-

részletek. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

hétfokú hangsorok blues skála megismertetése. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifejezé-

se többféle eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

 zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásá-

nak képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű ol-

vasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó ütemmu-

tató felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmé-

ben és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum. 

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások megfigyelé-

se. 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi 

váltások 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag be-

fogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztés-

mód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a barokk zené-

ben, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népze-

néje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésé-

vel.  

Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jel-

lemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: középkori világi 

költészet, nemzeti ro-

mantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alko-

tások történelmi kapcso-

lata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 



 

824 

 

improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zenemű-

vek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kot-

takép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: műalkotás-

ok erkölcsi üzenete. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei fel-

dolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumá-

ból válogatva: 

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 

madrigál, 

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso 

részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarab-

ok, programzene, szimfonikus költemény,  

a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, ka-

marazene, jazz és a rock születése,  

kortárs zenei művek megismerése.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megis-

merése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rend-

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus és kor-

társ költészet, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alkotá-

sok történelmi kapcsola-

ta. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok ismerete. 
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szerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs sze-

repének felhasználásával). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósné-

gyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, 

rock. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 

1 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kife-

jezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmus-

érzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, for-

maérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójá-

hoz, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott ze-

neműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Maurice Ravel: Bolero 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi–Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy 

zenés színpadi művének részlete. 
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Vizuális kultúra 

 

5–8. évfolyam 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségei-

nek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, környeze-

tünk értő alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a fel-

dolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések 

olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a 

legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. 

A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tan-

tárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a a vizuális nevelést, ám a 

különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek 

azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés 

csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tan-

tárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-

kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorien-

tált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-

tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenysé-

geinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, 

erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés 

érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (pél-

dául látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásá-

val képes egy újabb, „más minőségű‖ intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés 

átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyi-

ségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szin-

ten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kap-

csolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális 

közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kife-

jezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját 

képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folya-

matán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, 

illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív prob-

lémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden 

más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes meg-

nyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motivá-

ció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a prob-

lémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készsé-

gek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut 

el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértéke-

lésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresz-

tül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő 

hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fej-
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lesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialaku-

lása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Célok és feladatok 

A rajz tantárgy legfontosabb célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell alakítani a 

gyermekben egy tudatos szemléletmódot. Ennek segítségével képessé kell válnia az őt 

körülvevő világ vizuális információáradatának feldolgozására. A rengeteg külső ingert tudnia 

kell felfogni, értékelni, rangsorolni. A környezetét egyre kritikusabban vizsgáló kiskamasz 

rendkívül fogékony a látható világ jelenségeire. Ezt kell nekünk, rajztanároknak 

kihasználnunk a feladatok életszerű, könnyen érthető megválasztásával. Ez az egyik 

legfontosabb tantárgyi motiváció. Fontos eszköz abban, hogy a gyermek szívesen és lelkesen 

vegyen részt óráinkon. Ébren kell tartanunk az érdeklődését a világ sokszínűsége, értékei 

iránt. Képessé kell tenni a gyermeket a természet szépségének felismerésére, 

visszatükrözésére. 

A saját képességeivel párhuzamosan az alapvető vizuális jelekkel, eszközökkel és 

technikákkal is meg kell ismertetnünk a gyermeket. Így képessé válik az önálló megismerésre, 

befogadásra és alkotómunkára. Az alkotómunkában lehetőséget kell adnunk arra, hogy a neki 

megfelelő eszközökkel tudja magát tudatosan kifejezni. A tanuló kreativitását elősegítik az 

egyéni élményeken alapuló feladatok. Ilyenek például a családi események, iskolai 

rendezvények, sportesemények rajzi megfogalmazásai. Saját élményeinek vizuális formába 

öntésekor újra átélheti és értékelheti a megtörtént eseményeket. Törekedni kell arra, hogy a 

gyermek saját ötleteit megvalósíthassa a tanórákon. Az átlagosnál tehetségesebb tanulóknak 

differenciált feladatokkal kell biztosítanunk az előrehaladásukat. Ezek a feladatok 

összetettebb, nehezebb megoldási módokat kínálnak az arra képes alkotóknak. 

A művészettörténeti ismereteket konkrét feladatokkal kell kapcsolnunk a társművészetekhez. 

A történelem a magyar irodalom és az ének-zene tantárgyakkal együtt haladva, közösen kell 

felébreszteni a gyermekekben az egyetemes kultúrkincs iránti érdeklődést. Hazánk 

jelentősebb alkotásain keresztül reálisabb képet alakít ki szűkebb és tágabb környezetének 

viszonyáról. Az egyetemes, a nemzeti és a népi kultúra megismerésével egyre bővül, és 

színesedik a világról alkotott képe. Mindezek ismeretében egy környezetére igényes, annak 

értékeiért felelősséget érző magatartás kialakítása a célunk. 

Fejlesztési követelmények 

Oktató-nevelő munkánk során tapasztalhatjuk, hogy a tanulók különböző szinten képesek 

elsajátítani az új ismereteket. Ennek okai leginkább az egyéni fejlettségük különbségeiben és 

az adottságaik közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe kell vennünk az életkori 

sajátosságokat, hiszen a különböző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet és 

kell elvárnunk. A tanítási órákon mindezek tudatában kell fejlesztenünk a gyermekek 

képességeit. A befogadó és megismerőképesség mellett alapkövetelmény az alkotóképességek 

kibontakoztatása. A képességfejlesztés eredményességét nehéz rövid távon lemérni. Ezért 
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célszerű hosszabb távon egy-egy (hasonló jellegű) visszatérő feladattal ellenőrizni munkánk 

hatékonyságát. 

A befogadás és megismerés képessége alapvető fontosságú, hiszen ez a korosztály rendkívül 

fogékony a vizuális ingerekre. A modern technika elterjedésével a mai tizenévesekre amúgy is 

hatalmas információhalmaz zúdul nap mint nap. Az audiovizuális és a számítástechnikai 

eszközök hatékonyabb és gyorsabb megismerést eredményeznek. Ezeket a tkp. virtuális 

ismereteket kell a bevált (hagyományos) technikai repertoárunkkal kombinálnunk. A gyermek 

figyelmét tudatosan irányítanunk kell a konkrét feladatokkal. Pontosan megfogalmazott, 

egyértelmű gyakorlatokkal jól alakíthatók, fejleszthetők a képességek. Ilyen feladatok például 

a közvetlen természetmegfigyelések, a beállítások utáni tanulmányrajzok. A modelleket nem 

elég síkban ábrázolni, plasztikai megoldásokra is szükség van. Nagyon fontos, hogy 

a gyermek kézbe vehesse, megtapogathassa az ábrázolt tárgyakat. A többféle érzékszervvel 

biztosabb, sokoldalúbb tudás birtokába juthat. A művészettörténeti tanulmányokhoz 

kapcsolódó feladatok a vizuális memóriát és az önálló ítéletalkotást segítik elő. Az egyes 

korszakok, stílusok alkotásainak elemzésével tovább bővül a gyermek szókincse, 

kifejezőkészsége. Jellemzően egyre bátrabban és reálisabban képes értékelni egyes esztétikai 

produktumokat. Ezt elősegítendő, az alkotó jellegű órák végén mindig hagyjunk időt a közös 

értékelésre. A gyermekek az elkészült munkák szóbeli, közösség előtti értékelését általában 

szívesen végzik. Nem a rajztartó mappának, vagy a tanárnak ―termelünk‖ ugyanis, hanem 

magunk és egymás örömére. Közösségnevelő hatása elvitathatatlan a módszernek. 

Gyűjtőmunkákkal is sokat tehetünk a tanulók szélesebb látókörének kialakításáért. A 

környezetére nyitott, annak értékeire fogékony gyermek toleranciája és beleérző képessége is 

nagyobb, mint társaié. Közös programokkal, kiállítások látogatásával, sőt saját csoportos 

kiállítás szervezésével is remek csapatot hozhatunk létre. A közösségen belül az egyén 

könnyebben megtalálja helyét a társak kritikáinak segítségével. 

Az alkotóképességek fejlesztésénél kihasználhatjuk a korosztály fogékonyságát, érdeklődését 

az új technikák és tevékenységformák iránt. Egy látványosabb megoldás, vagy szokatlan 

nézőpont könnyen ―beindítja‖ a gyermek fantáziáját. A színek, formák, a részletek aprólékos 

megfigyelése mellett a korosztályra jellemző egyfajta globális szemlélet. Ez azt jelenti, hogy a 

szerteágazó, bonyolultabb formákat gyakran tömöríti nagyvonalúan. Jól kihasználhatjuk ezt a 

redukciós feladatoknál. A gyermek lényeglátása határozottabb ugyanis a felnőttek sémákra 

épülő gondolkodásmódjánál. Sokkal nagyobb kreativitás jellemző rájuk, előszeretettel 

nyúlnak egyszerre több anyaghoz is, bátran keverve a technikákat. Ezért kell minél többféle 

módszert és eszközt adni a kezükbe. A látható világ tükrözése mellett fontosak az elsősorban 

a fantáziát igénybe vevő feladatok. Ezekben a gyermek rengeteg kötöttségtől mentesül, 

szabadabban alkothat. A reproduktív és a produktív jellegű munkáknak megfelelő 

részarányban kell jelen lenni pedagógiai programunkban. 

A tantárgy jellegéből adódóan az egyes tevékenységi formák az egész iskolaszakaszt átívelik, 

a fő különbség a megoldásban, a műveleti szintek fejlettségében mutatkozik. Célszerű 

bizonyos kulcsfeladatokat egy-egy tanév, sőt az egész négyéves periódus folyamán bizonyos 

változtatásokkal néha megismételtetni. Ezekkel a munkákkal hosszabb távon lemérhető a 

képességek tényleges fejlődése a tanulóknál. A helyi tanterv felépítésénél érdemes először 
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ezeket a kulcsfeladatokat eldönteni, és ezekre, valamint az évfolyamokra előre meghatározott 

művészettörténeti témakörökre felfűzni a konkrét tananyagot. 

5–6. évfolyam 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók 

információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos mé-

lyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és 

lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal szü-

lető alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban hoz-

zájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért való 

felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák sokszí-

nűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 

rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, 

önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 

problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 

vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 

technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság lehető-

ségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges kapcso-

latainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a gyakorlati 

feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A médiatudatosság ki-

alakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának elemzésével út nyí-

lik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a 

„Kifejezés, képzőművészet‖ részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő művé-

szettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- és 

környezetkultúra‖ részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 

iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 

szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 

kommunikáció‖ részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 

jelen. 

Vizuális kultúra heti és éves óraterve 5–6. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 1 óra 36 óra 

6. évfolyam 1 óra 36 óra 



 

830 

 

5. évfolyam 

órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
5 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
7 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
2óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
 7 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és al-

kalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok 

során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík 

megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és 
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formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

- Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

- Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műélvezet megta-

pasztalása. 

 

Matematika: pontos meg-

figyelés, lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: dramati-

kus improvizációk iro-

dalmi, képzőművészeti, 

zenei művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböz-

tető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülön-

böztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azo-

nosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi 

formáinak felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli 

helyzetének, arányainak, plaszticitásának és szín- és 

fényviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete 

legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain keresztül, 

gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A 

vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása 
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saját és mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 

rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

- Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása 

által síkban és/vagy térben. 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori 

egyiptom, ókori görög és római, romanika) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti ko-

rok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi alapis-

meretek a befogadói 

hozzáállás fejlesztése 

céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrend-

szer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, 

takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, 

vonal-, formaritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek megne-

vezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellem-
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ző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra 

bontása (pl. mozgókép „kikockázása‖). A mozgás 

megjelenítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-

animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop 

szalag). 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, cse-

lekmény kezdő- és végpontja, 

cselekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus jelensé-

gek. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális eszközök-

kel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolya-

matok, mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoporto-

sítása, értelmezése, táblázatba 

rendezése, használata. 

 

Matematika: változó helyzetek, 

időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás ki-

emelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, fo-

lyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuá-
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lis kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 

parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. 

A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű 

információk (pl. események, időpontok, 

tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt 

jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, 

használatba helyezése (pl. ismert útvonal rajzán 

vizuális jelzések kialakítása). 

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, 

jelzések felismerése és értelme-

zése. 

 

Földrajz: tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 

vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhaszná-

lat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalma-

zása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelen-

tésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommuniká-

ciós felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezé-

se és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes pre-

ferenciák érvényre juttatásával. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 

céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 

szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 

különböző képekhez rendelése). 

- Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás dokumen-

tumok előállítása kész 

alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, rek-

lámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, 

fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret   

7 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyze-

tének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz 

nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodel-

lek állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Kü-

lönböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) 

és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

- A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, 

az összegyűjtött információk alapján. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: történe-

lemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő lét-

módja, szemlélete. Könyvtár-

használat. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak tulajdonsá-

gainak vizsgálata. Geometriai 

modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, bolt-

ív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozat-

gyártás, design. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

5 óra 

 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 
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manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épülete-

ken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

- A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

- Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

- Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, fal-

vak és városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszít-

mény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

6. évfolyam 

Órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
5 óra 
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Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
7 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
3óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
2óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és al-

kalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok 

során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík 

megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és 

formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műélvezet megta-

pasztalása. 
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technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

- Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

- Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben. 

- Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció 

talált tárgyakból, fotó). 

Matematika: pontos 

megfigyelés, lényegki-

emelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: dramati-

kus improvizációk iro-

dalmi, képzőművészeti, 

zenei művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplemen-

ter, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböz-

tető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülön-

böztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azo-

nosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi 

formáinak felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli 

helyzetének, arányainak, plaszticitásának és szín- és 

fényviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete 

legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain keresztül, 

gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A 

vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 

rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

- Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása 

által síkban és/vagy térben. 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. gótika, reneszánsz, 

barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) szerint. 

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 

feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. 

festés, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, 

kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) a 

tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti ko-

rok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi alapis-

meretek a befogadói 

hozzáállás fejlesztése 

céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrend-

szer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, 

takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, 

vonal-, formaritmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek megne-

vezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellem-

ző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, 

rozsdásodás) megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, 

anyag változása kitéve az időjárásnak) személyesen 

választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, napi 

tevékenység tervezése). A folyamatok dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, cse-

lekmény kezdő- és végpontja, 

cselekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus jelensé-

gek. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális eszközök-

kel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolya-

matok, mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoporto-

sítása, értelmezése, táblázatba 

rendezése, használata. 

 

Matematika: változó helyze-

tek, időben lejátszódó történé-

sek megfigyelése, a változás 

kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, fo-

lyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuá-

lis kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értel-

mezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 

(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának 

segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a 

visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák 

alapján. 

 

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, 

jelzések felismerése és értelme-

zése. 

. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika: Objektumok alko-

tása. Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, pikto-

gram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhaszná-

lat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalma-

zása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelen-

tésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommuniká-

ciós felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezé-

se és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes pre-
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ferenciák érvényre juttatásával. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 

céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 

szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 

különböző képekhez rendelése). 

- Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 

kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés 

alapján. 

- Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, 

felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-

borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

- Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 

csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése 

szabadon választott technikával (pl. digitális 

képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a 

reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás dokumen-

tumok előállítása kész 

alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, rek-

lámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, 

fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyze-

tének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz 

nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodel-

lek állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Kü-

lönböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) 

és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

- Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, 

áttervezése, modellezése meghatározott célok 

érdekében (pl. álcázás, transzparencia, 

figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti hatás: árvíz, 

hó, napfény, közösségi esemény) a történeti korok, 

európai és Európán kívüli, illetve a modern társadalmak 

tárgyi környezetéből hozott példák elemzéséből 

származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: történe-

lemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő lét-

módja, szemlélete. Könyvtár-

használat. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak tulajdonsá-

gainak vizsgálata. Geometriai 

modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, bolt-

ív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozat-

gyártás, design. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 
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manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épülete-

ken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

- A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

- Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

- Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, fal-

vak és városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyomá-

nyos foglalkozások, 

szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszít-

mény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

Feldolgozásra szánt műtípusok, művek, alkotók 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 

barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz pi-

ramisa, Zikkurat – Úr, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori 

Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. 

Tutenchamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató fal-

festmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – thébai falfestmény), az ókori görög 

és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori 

színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi 
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kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor), 

korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás 

kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus 

templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székes-

egyház, 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 Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. 

Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, 

Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

- A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása 

az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 

megfigyelés alapján. 

- Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata a képalkotásban. 

- Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 

értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 

megjelenítése. 

- A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 

analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

- Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző 

helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű 

tevékenység során. 

- Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

egyszerű következtetések megfogalmazása. 

- Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 

alkotótevékenység során. 

- Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

- A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

- Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a 

vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 

- Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése. 

- A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

- Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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7–8. évfolyam 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a 

vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az 

esztétikai, művészeti nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes legin-

kább közvetíteni. E megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a 

tantárgy nem csupán a megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek 

segítségével kívánja teljesíteni ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskola-

szakaszokban, egy produktumokat létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység 

segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló 

tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás támogatásának is megteremti a 

lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési folyamat fokozottan se-

gíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, ennek segítségével ebben 

az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott tantárgy és a pá-

lyaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális 

nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így to-

vábbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel 

a vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a 

történeti korok művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a tör-

téneti példák esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogat-

hatják. A vizuális kultúra tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint 

korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a vizuális kommunikáció és a tárgy- és 

környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, il-

letve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 

érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció‖ részterület fej-

lesztési feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet‖ részterü-

letnek a modern művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fonto-

sabb, kiemelt szerepet, míg a „Tárgy- és környezetkultúra‖ részterület követelményei 

az építészettörténet összegző jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősíté-

sét tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és ér-

telmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a moz-

góképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési követelmé-

nyei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális kommunikáció temati-

kai egységei után). 

Vizuális kultúra heti és éves óraterve 7–8. évfolyam 
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 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1 óra 36 óra 

8. évfolyam 1 óra 36 óra 

 

7. évfolyam 

Órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
3 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
6 óra 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
4 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
3 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, 

az írott és az online sajtóban 

3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező haszná-

lata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesí-

tése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai 

technikák kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció 

használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve 

különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával.  

- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 

fotókollázs technikával). 

- Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlés-

formák, a műelemzés 

verbális módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények kap-

csolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, össze-

tett mediális művészeti 

hatások élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, moz-

gásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, néző-

pont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkü-

lönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelen-

ségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés eszkö-

zeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogal-

mazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatok-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, szín-

kontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése 

műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, 

műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbá-

lis módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok 

és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak 

azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munká-

iról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, 

megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

- Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet). 

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés 

köznapi és művészi formáinak megkülönböztetésével, 

illetve az elemzés eredményének, a következtetéseknek 

a bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. Művésze-

ti korstílusok és irányzatok 

kötődése a társadalmi, kul-

turális háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális megjeleníté-

se. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak melléren-

delt viszonyainak megta-

pasztalása. Könyvtárhaszná-

lat. 

 

Ének-zene: művészettörté-

neti és zenetörténeti össze-

függések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok haszná-

lata. Digitális prezentációk 
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készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axo-

nometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszti-

citás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetvi-

szonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, 

térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, 

tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, 

intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozá-

sa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Pontosan értelmezhető információközlések képes és 

rajzos használati utasítások megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. kitalált, „képtelen tárgyról‖) a 

különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének 

céljával. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési helyze-

tekben. Meggyőző kommu-

nikáció. Ábrák, képek, il-

lusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. Szó szerinti és 

metaforikus jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle szem-

pontok szerint. Rendszere-

zést segítő eszközök (fadiag-

ram, útdiagram, táblázatok). 

 

Földrajz: a mindennapi kör-

nyezetben előforduló jelek, 
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jelzések, a jelekből álló in-

formációhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 

(grafikon), (diagram). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyama-

tok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuá-

lis rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készíté-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmez-

hető megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konflik-

tus, fordulópont; díszlet, 

jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epi-

zód, helyszín, szereplő, le-

írás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, feszült-

ség, tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű ani-

mációk. A hagyományos 

médiumok modern megjele-

nési formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempont-

ok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével‖ történő rekonstruálással). 

- A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési helyzetek, 

meggyőző kommunikáció. A 

nyomtatott és az elektronikus 

szövegek jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. Információhordo-

zók természete, kommuniká-

ciós funkcióival és kultúrájá-

val. 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése‖,  közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkom-

munikáció,  televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, 

plakát, képes , fotográfia, (techno)médium 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textu-

sok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a mé-

diaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 

helyes alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

8. Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése 

annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb 

motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei 

hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások 

tempója). 

9. Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső 

oldalak rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó 

szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében 

(pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, 

tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, 

képaláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és 

képanyagok). 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: a hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszkö-

zei a társművészetek-

ben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipo-

gráfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 
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megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfo-

galmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek 

értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcso-

latos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

-  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

-  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

-  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

- A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbeli 

alakzatok. Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, rendelte-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: Minő-

ségi tulajdonságok megkü-

lönböztetése. Környezet fo-

galmának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti érté-

kek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfi-

gyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos infor-

mációk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különbö-

ző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömeg-

alakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok meg-

felelő érvényesítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést 

és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 

térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

– Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és dísz-

tárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: Népraj-

zi tájegységek, nemzetisé-

gek. Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti kör-

nyezet és a kultúra össze-

függései. Magyarország és a 

Kárpát-medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, szerkeze-

tek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, hang-

szeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 
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dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, 

rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

 

8. évfolyam 

Órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
4 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
5 óra 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
4óra 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 
4 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
2 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 
2 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 
2 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
4 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
5 óra 
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Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak meg-

figyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és 

ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. Vizuá-

lis-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Kü-

lönböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándék-

nak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció 

használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, 

talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

- Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális köz-

lésformák, a műelem-

zés verbális módsze-

rei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, össze-

tett mediális művészeti 

hatások élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 
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fogalmak vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, mozgás-

fázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, 

tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkü-

lönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelen-

ségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés esz-

közeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfo-

galmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó felada-

tokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, szín-

kontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése 

műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelensé-

gek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és 

verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskor-

szakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus 

tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, 

megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

- Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet). 

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. Művé-

szeti korstílusok és irányza-

tok kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. Társa-

dalmi témák vizuális meg-

jelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak melléren-

delt viszonyainak megta-

pasztalása. Könyvtárhasz-

nálat. 

 

Ének-zene: művészettörté-

neti és zenetörténeti össze-
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bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

függések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok haszná-

lata. Digitális prezentációk 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axono-

metria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, 

takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, for-

matömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vo-

nal-, formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifeje-

zés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmez-

hető megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: cselek-

mény, jelenet, feszültség, 

konfliktus, fordulópont; 

díszlet, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epi-

zód, helyszín, szereplő, le-

írás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, feszült-

ség, tetőpont, fordulópont. 
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Informatika: Egyszerű ani-

mációk. A hagyományos 

médiumok modern megje-

lenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, le-

zárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommuni-

káció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle 

technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázs-film‖ meglévő, „talált‖ 

mozgóképi részletek „összeszerelésével‖) érdekében. 

– A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a 

gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a feszültségte-

remtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kompozíció meghatározó 

elemei; különböző nézőpon-

tú elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; allegó-

ria, szimbólum; szórakozta-

tó irodalom, filmes feldol-

gozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szer-

kesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempont-

ok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével‖ történő rekonstruálással). 

- A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési helyze-

tek, meggyőző kommuniká-

ció. A nyomtatott és az elekt-

ronikus szövegek jellemzői. 

Gyakori szövegtípusok. Áb-

rák, képek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. Informá-

cióhordozók természete, 

kommunikációs funkcióival 

és kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése‖, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, inter-

net, gesztusnyelv,  képes forgatókönyv,  mozgókép, (techno)médium. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra –  

A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős ter-

mészete 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kri-

tikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. 

Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása 

és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 

híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 

fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül 

(pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: az elbeszélő, előadó 

kifejezési szándékának 

szubjektív nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázo-

lásban 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a ki-

hagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konven-

ciók elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése. 

 



 

864 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

8. A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, 

felismerése és a montázs alapfunkcióinak azonosítása 

a mozgóképi ábrázolásban (pl. a cselekmény 

folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének 

létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok 

kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet tervezése 

és felvétele „kamerába vágott‖ technikával), az 

alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása 

érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, 

flashback, flash forward). 

9.  Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, 

zene) összevetésével a montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 

tanulmányozása. 

Informatika: Digitális képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. Kép-

szerkesztő program használa-

ta. Műveletek képekkel: kép-

szerkesztés, -vágás. Montázs 

készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok közötti 

átalakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszerkesztő 

program segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli változások 

kifejezései különböző eszkö-

zökkel. Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok meg-

fogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazá-

sa a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek értelmezé-

se vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos in-

formációk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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-  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

-  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

-  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

- A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbe-

li alakzatok. Vetületi ábrázo-

lás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, rendel-

tetés. 

 

Biológia-egészségtan: Minő-

ségi tulajdonságok megkü-

lönböztetése. Környezet fo-

galmának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti érté-

kek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alap-

rajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigye-

lés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömegalakí-
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tást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

–  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszerve-

zést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó 

elemek, térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések 

összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

– Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és dísz-

tárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: Nép-

rajzi tájegységek, nemzeti-

ségek. Hagyományos pa-

raszti tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti kör-

nyezet és a kultúra össze-

függései. Magyarország és 

a Kárpát-medence földraj-

za, kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, szerkeze-

tek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, hang-

szeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, 

rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés, organikus építészet. 

Feldolgozásra szánt műtípusok, művek, alkotók 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 

Steindl Imre: Országház), 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), 
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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). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 

érdekében.  

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 

összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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Dráma és tánc 

 

5. évfolyam 

 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreati-

vitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdago-

dását, 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, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. 

A mozgásos-táncos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzéke-

lést, a testtartást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E tevékenységek során a tanulók 

megismerik a mozgásos-táncos kommunikáció és önkifejezés sajátosságait, eszköztárát. 

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 művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás révén a művészeti ágak 

nyelve sajátjukká válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az 

értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenység-központú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként 

határozhatók 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 dön-

tése alapján dolgozhatók fel. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogal-

mazza meg a fejlesztési tartalmakat 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 problémákkal találkozik, amelyek segítenek eligazodni az őt körül vevő világban. Megta-

nulja a munkához szükséges rendet és fegyelmet, e tevékenységek révén megismeri, képes 

elfogadni és követni különböző közösségek normáit. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző, népszokások-

hoz vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb 

környezetének kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a világ szokásvilágá-

ban, fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi jelen-

ségek iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb 

és nagyobb 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. Életko-

rának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is 

értékelni, és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A megbeszélé-
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seken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének 

elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, tiszteletére is.  

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a különféle, a figyelem összpon-

tosítására szolgáló koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődhet közvetlen és tágabb környe-

zetének természeti és társadalmi értékei, sokszínűsége iránti szenzibilitása.  

A tanulás tanítása területén képes kialakítani a személyiségének megfelelő tanulási szo-

kásokat, képes a hatékony, önálló felkészülésre, és alkotó jellegű részvételre nyilvános közös-

ségi tevékenységekben.  

A médiatudatosságra nevelés területén: megfelelő módon eligazodik az interneten, il-

letve a különféle hiteles médiatartalmakban, valamint a rendelkezésére álló szakirodalomban.  

A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív 

tevékenységek folytán a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. A tanuló részt vesz 

verbális és nonverbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több for-

máját. Ezek segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és 

mások tevékenységének értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, 

adekvát nyelvhasználat területén.  

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák 

sokszínűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak 

való segítségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatá-

ban megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a 

dramatikus tevékenység során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén‖ felelősséget érez és 

vállal társaiért. Képes megfogalmazni véleményét, és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló korának megfelelő 

élethelyzetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra, és arra, hogy felmérje döntései kö-

vetkezményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett környezet-

ben meg is tapasztalja.  

Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik 

emocionális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal, 

dramatikus tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuá-

lis) formájával.  

Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, kis-

csoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját kész-

ségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.  

 

 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Részletes fejlesztési célok és követelmények 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, 

megjelenítés játékai. 

Beszédre késztetés, verbális és nonverbális kommunikációs játékok; 

ritmus, tér, térköz, tájékozódás, irányok. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A kapcsolatteremtésen alapuló alkotó együttműködés képességének fej-

lesztése.  

Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát nyelvhaszná-

lat 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 Kapcsolódási pontok 

Általános mozgásos/táncos bemelegítés: az egész 

csoportot megmozgató kapcsolatteremtő, feszítő-

lazító mozdulat-játékok (pl. utánzásos gyakorlatok, 

lánc-játékok). 

Táncos mozgások egész csoportban, majd kis cso-

portokban (pl. mozgás zenére a tanár irányításával). 

A kifejező közlés alapjainak elsajátítása – artikulá-

ciós gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és hanglejtés-

gyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hang-

gyakorlatok; egyszerűbb stilisztikai játékok, szó-

kincsbővítő gyakorlatok; beszédgyakorlatok sza-

vakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszéd-

gyakorlatok egyszerű, könnyen tanulható, időmér-

tékes és/vagy hangsúlyos szövegekkel). 

Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nél-

küli gyakorlatok egész csoportban különféle kom-

munikációs helyzetekben, kis csoportokban és pár-

ban. 

A korosztály sajátosságait figyelembe vevő kon-

centrációs és lazítógyakorlatok (a koncentráció ér-

vényesülhet pl. a figyelem irányításában, a mozgás 

koordinációjában, az együttműködésben, az egy-

máshoz igazodásban). 

Egyszerűbb interakciós játékok. 

Egyensúly- és mozgáskoordinációs játékok (pl.: az 

egyensúly megtartása különböző helyzetekben, a 

test és a végtagok mozgásának összehangolása a 

nagyobb motorikus mozgástól a kisebb felé halad-

va, tájékozódás a térben csukott szemmel). 

A bizalomérzet kialakítását szolgáló gyakorlatok. 

Kommunikáció tárgyakkal, bábokkal. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Törekvés a jól formált, nyelvileg igényes 

beszédre és a megfelelő artikulációra. 

A szöveg tartalmát és a beszélő szándé-

kát tükröző kiejtésmód eszközeinek al-

kalmazása. A szünet, a hangsúly-, a be-

szédtempó-, a hangmagasságváltás és  

a hanglejtés modulációjának használatá-

ban rejlő kommunikációs lehetőségek 

megfigyelése és alkalmazása.  

 

Matematika: 

Tájékozódás a térben. 

 

Ének-zene: 

…olyan közös, együttes élmény megte-

remtése, amely révén a befogadás és az 

önkifejezés, valamint az egymásra figye-

lés harmóniája valósul meg.  

 

Vizuális kultúra:  

Jelenségek megfigyelése adott szem-

pontok alapján, a célirányos figyelem 

fejlesztése céljából. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

Az érdeklődés felkeltése, a természetes 

kíváncsiság fenntartása és kiterjesztése a 

közvetlen környezet egészére.  

 

Testnevelés és sport: 

Mozgásos kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, hangsúly, kon-

centráció, lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Részvétel különböző szervezési formákban megvalósított dramatikus 
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tevékenységekben. 

Kapcsolat létrehozása és fenntartása, egymásra figyelés. 

Szerepbe lépés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív, alkotó részvétel a mozgásos improvizációkban, improvizációs 

képesség fejlesztése; az egymásra figyelés és az együttműködés erősíté-

se.  

Örömteli, fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunka; a krea-

tivitás, improvizációs képesség fejlesztése; a tartós, intenzív figyelem 

erősítése; a kooperáció, a munkamegosztásban való részvétel gyakorlá-

sa; a társak munkájának megértése, tisztelete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű elemekből építkező mozgássor létrehozá-

sa (eleinte a tanár konkrét iránymutatásával). 

Mozgásos improvizáció a tanár által meghatározott 

témára.  

Improvizáció a megismert technikák alkalmazásá-

val.  

Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós játékok. 

Játékok maszkkal, bábbal. 

Különböző karakterek mozgásbeli kifejezése.  

A figyelem irányításának erősítése. 

Alkalmazkodás, érdekérvényesítés együttműködést 

igénylő csoportos tevékenységek során. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Különféle dramatikus formák kipróbálá-

sa (pl.: bábjáték, árnyjáték, némajáték, 

versmondás,  

helyzetgyakorlat).  

 

Vizuális kultúra:  

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok értelmezése, alkotó hasz-

nálata. 

Szabad asszociációs játékok. 

Hang és kép együttes alkalmazása (pl. 

árnyjátékokban). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a 

tapasztalatok megfogalmazása, rögzíté-

se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, járás, futás, mozdulatkitartás, testtar-

tás, gesztus, mimika, maszk, karakter. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Kezdet, lezárás, cselekmény, szereplő, helyszín fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető dramaturgiai, műfaji fogalomkészlet bővítése. 

Egyes fogalmak felhasználása drámajátékos tevékenységekben és/vagy 

az elemző megbeszélésekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkal-

mazása saját élményű dramatikus tevékenységek-

ben, különböző dramatikus munkaformákkal. Az 

adott tevékenységek szituációkban történő megva-

lósítása (a szereplők szándékai, viszonyai, a cse-

Magyar nyelv és irodalom:  

Kreatív folyamatok támogatása (képze-

let, belső képek alkotása, jelentésalko-

tás).  

Gondolkodás a saját gondolkodási fo-
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lekmény helyszínének, időpontjának megjelölése). 

Jelenetalkotás a tanár által megadott és/vagy a ját-

szókkal egyeztetett elemek alapján.  

Az alapvető fogalmak ismerete és alkalmazása saját 

játékok alapján és azok értékelő megbeszélése során 

(szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, dialógus, 

monológ, típus, ellentét és párhuzam, ritmus).  

Irodalmi művek egy-egy részletének közös dramati-

zálása, megjelenítése dramatikus tevékenységekkel. 

lyamatokról.  

 

Ének-zene: 

A belső hallás készség irányú fejleszté-

se. Elvárható: nehezebb ritmusképletek,  

Ütemfajták 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

A probléma megoldásához, a tevékeny-

ség elvégzéséhez szükséges, a feltéte-

lekre, hatásokra 

is kiterjedő átfogó kérdések megfogal-

mazása. 

 

Vizuális kultúra:  

Önálló kérdések megfogalmazása a tár-

gyalt témával kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, dialógus, monológ, típus, ellentét, 

párhuzam, fordulópont/tetőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés, 

ritmus, tér. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása  

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Részvétel egyszerűbb, csoportos rögtönzéses játékokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alkotó és tevékeny részvétel támogatása, fejlesztése különböző dráma-

játékos tevékenységekben, történetek megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dramatikus improvizációk a tanár által megadott 

és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz alap-

ján. 

Történet szituációkra bontása (pl. kiscsoportokban 

létrehozott állókép, állókép narrációval, állóképso-

rozat, gondolatkövetés, némajáték, hangjáték), majd 

a látottak egész csoportos megbeszélése. 

Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramati-

kus tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszé-

lő költemények, mítoszok, mondák, kortárs irodal-

mi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyze-

tek, emberi problémák alapján). 

Dramatikus improvizációk irodalmi, képzőművé-

szeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi ese-

mények, fénykép, film, (nép)hagyomány felhaszná-

lásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Történetek főszereplőinek azonosítása. 

A szereplők külső és belső jellemzőinek 

azonosítása. 

Az idő és a tér egyértelműen megjelölt 

mozzanatainak azonosítása.  

A tetőpontok, fordulópontok és kitérők 

érzékelése. 

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el 

és kinek a szemével látjuk a történetet. 

A nem saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. 

Mindennapi konfliktusok megjelenítése 

drámajátékban (pl.: bábjáték).  

 

Ének-zene: 

A tánc tanulása során megismerhető a 

helyi vagy a nemzetiségi 
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(nép)hagyomány, s mindez hatékonyan 

járulhat hozzá a közösségi tudat és az 

önazonosság erősítéséhez.  

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: 

Események, történetek elbeszélése élő-

szóban, illetve emlékezetből.  

Mások véleményének türelmes meg-

hallgatása és figyelembe vétele. 

Feltevések megfogalmazása az egyének, 

csoportok viselkedésének mozgatórugó-

iról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramatikus tevékenységformák, feszültség, improvizáció, cselekmény, 

jelenet, konfliktus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő és befogadóképesség 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Szöveges alkotások dramatikus feldolgozása, egyes szokások, hagyo-

mányok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző művészeti alkotások játékon, megjelenítésen keresztül törté-

nő feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése. 

Néphagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező képes-

ségek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Színházi előadások (pl. gyermek- vagy diákszínját-

szó csoportok előadásai) közös megtekintése, elő-

készítése, a látottak feldolgozása dramatikus tevé-

kenységekkel.  

A szereplők jellemének (külső és benső jegyeinek, 

valamint motivációinak) vizsgálata dramatikus te-

vékenységek felhasználásával. 

A ritmus lehetséges megjelenési formái színpadon.  

A színpadi tér és a színpadi idő fogalma. Ismerke-

dés a színpadi térformákkal és használatuk követ-

kezményeivel.  

Dramatikus játékok során a néphagyomány egyes 

elemeinek felismerése és beépítése a gyakorlatokba. 

Ismerkedés a tánc és a mozgás szerepével és 

jellemzőivel (pl. különféle történelmi és 

társastáncok, különböző kultúrák táncai, 

különböző korok színpadi táncai). 

Magyar nyelv és irodalom: 

A műélvezet megtapasztalása a belefe-

ledkezés, a játék,  

a kaland, a humor, a képzelet, a ritmus 

és a zene révén.  

 

Ének-zene: 

Nemzetiségeink hagyományai és nép-

táncai.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

Együttműködés a társakkal, alkalmaz-

kodás egymáshoz, a társak segítése a 

közös és csoportos 

tevékenységekben. 

 

Vizuális kultúra:  

Reflektálás irodalmi, zenei, filmes él-

ményekre saját, kifejező szándékú alko-
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tásokban. 

Saját és mások munkájának összehason-

lítása, értékelése tanári segítséggel. 

 

Hon- és népismeret:  

Család és lakóhely. Néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, tánctípusok. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

– Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos 

tevékenységben. 

– Alapszintű improvizációs képességek fejlődése, erősödő bizton-

ság a térhasználatban a mozgás és a dramatikus tevékenységek fo-

lyamán.  

– Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező 

megbeszélésében  

– A tanuló képes a munkamegosztásra, érti és értékeli társai mun-

káját; fejlődik önismerete, képviseli saját álláspontját, és figye-

lembe veszi társai véleményét a közös alkotó tevékenységben. 

– Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, dráma-

szerkezeti és színházi alapfogalmakat; képes egy színházi előadás-

ról megfogalmazni élményeit, gondolatait. 
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Hon- és népismeret 

 

 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátossá-

gokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azok-

nak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. 

Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és 

áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett ismeretanyagként pedig lehetőséget 

teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet 

értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány össze-

köti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évez-

redek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb min-

dennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, hogy a néphagyo-

mány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltséghez is szük-

séges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny haza-

szeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nem-

zeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és ro-

konnépek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönha-

tást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyomá-

nyainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a még 

élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a hagyo-

mányőrzést, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a 

tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kap-

csolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népis-

mereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával –, minél több lehetőséget kell teremteni a 

néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó 

részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak 

el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom I. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos parasz-

ti életmód 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Alsó tagozatos olvasmányok a családról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tarto-

zás érzésének kialakulása, értékének tudatosítása. A megszerzett ismere-

tekkel a néhány emberöltővel korábbi időszakról alkotott kép tágítása, 

ezzel az időfogalom fejlesztése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Családunk története, családfa. 

Szomszédság, rokonság. 

Rokoni viszonyok, elnevezések. 

 

Nagyszüleink, dédszüleink világa 

falun és városban. 

Nagyszüleink, dédszüleink világá-

nak erkölcsi normái.  

A harmonikusan működő családi 

minták. 

 

Családfa készítése a rokoni viszo-

nyok, elnevezések alkalmazásával. 

 

Családi történetek gyűjtése, mesé-

lése a nagyszülők, dédszülők 

gyermekkorából, életmódjuk jel-

lemző elemeinek kiemelése (gaz-

dálkodó életmód – ipari munka). 

A megismert családi történetek 

megosztása – az önkéntesség be-

tartásával – az osztályközösséggel. 

A hagyományos paraszti vagy vá-

rosi családmodell működésében az 

értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás meghatá-

rozó szerepének felismerése. 

A felmenő családtagok, rokonság-

hoz tartozó személyek életének 

időbeni behatárolása. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: család és 

lakóhely. 

 

Erkölcstan: Család, 

otthon. Egyén és kö-

zösség. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

élet színtere, a családi 

otthon; különböző la-

kókörnyezetek jellem-

zői. 

Rokonsági és generá-

ciós kapcsolatok a 

családban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, déd-

apa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, 

öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), házassági rokon-

ság (műrokonság). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom II. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos 

paraszti életmód  

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Az én világom. Családismeret, családtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A lokális ismeretek tudatosításával a szülőföld szeretetének, a helyi érté-

kek megbecsülésének erősítése. A helyi társadalom tagoltságáról, a kö-

zösség sokszínűségéről és az ebben rejlő gazdagságról szemléletes kép 

kialakítása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a helyi nevezetességek 

időbeli elhelyezésével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az én városom, falum. 

A lakóhely természeti adottságai, 

helytörténete, néphagyományai. 

A település társadalmi 

rétegződése (etnikum, felekezet, 

foglalkozás, életkor, vagyoni 

helyzet). 

A lakóhelyhez köthető neves 

személyiségek, nevezetes 

A helyi hagyományok megisme-

rése, feldolgozása különböző te-

vékenységekkel. 

Az otthon, a lakóhely, a szülő-

föld, a haza megbecsüléséhez 

vezető egyéni és közösségi tevé-

kenységek elsajátítása (pl. a köz-

vetlen környezet értékeinek feltá-

rása, az emlékhelyek gondozása.) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Falvak és városok. 

Szegények és gazdagok 

világa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyeze-

tek és életmódbeli jel-
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épületek, intézmények. 

 

Helytörténet, helyi hagyományok, 

nevezetességek. 

A régió hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzői, 

néphagyományai. 

A lakóhely nevezetes épületeinek, 

a régió jeles szülötteinek törté-

nelmi korszakokhoz kötése. 

 

lemzők (nagyvárosi, 

városi, falusi települé-

sek, természeti, épített és 

emberi környezet). 

 

Természetismeret: Sze-

mélyes tér. A földrajzi 

tér: közvetlen környezet, 

lakóhely, környező táj, 

haza. 

 

Erkölcstan: Szegények 

és gazdagok. 

A vallás funkciói. Vallá-

si közösségek és vallási 

intézmények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, telepü-

lés, régió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Családtörténet, településtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti ténye-

zők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás 

felismertetése. A különböző mesterségek megismerése során a szakmák 

megbecsülésének kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A ház történeti fejlődése. 

Jurta, veremház, egysejtű ház, 

többosztatú ház. 

A házak külső jellegzetességei: 

falazat, tetőszerkezet, tetőformák. 

 

A konyha, az ételkészítés és esz-

közei. 

Kenyérsütés, gabonaételek, bur-

gonyaételek, vajkészítés, hurka-

töltés. 

Konyhai cserépedények: a főzés, 

sütés, tálalás, élelmiszertárolás 

edényei. 

Fazekasmesterség. 

 

Sarkos és párhuzamos elrendezé-

sű szobák. 

Munkasarok – szentsarok. 

Tároló bútorok, ülőbútorok, asz-

Az életmód és a háztípusok törté-

neti változásainak megismerése 

képi és egyéb információk alap-

ján, mindezek összefüggésének 

felismerése. 

A természeti körülmények, a ren-

delkezésre álló építési anyagok és 

a különböző háztípusok kialaku-

lása közötti összefüggések felfe-

dezése. 

A konyhai cserépedények funkció 

szerinti rendszerezése; a legfon-

tosabb ételek alapanyagainak, 

elkészítési módjának, eszköz-

készletének megfeleltetése. 

A berendezési tárgyak funkció-

változásainak nyomon követése 

konkrét példák alapján. 

Az évszázaddal korábbi idők csa-

ládon belüli, korosztályok és ne-

Természetismeret: Tele-

püléstípusok (tanya, falu, 

város), jellemző képük, a 

hozzájuk kötődő tevé-

kenységek. 

 

Vizuális kultúra: lakó-

helyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti jel-

legzetességei, népművé-

szete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

gazdálkodás, takarékos-

ság. Családi munkameg-

osztás. Ételkészítési fo-

lyamatok. 

 

Testnevelés és sport: 
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tal, ágy. 

Bútorművesség. 

 

Munkamegosztás a családon be-

lül. 

Férfi és női munkák, a gyerekek 

feladatai. 

Napi, heti és éves munkarend. 

 

Gyermekjátékok, a belenevelődés 

folyamata. 

Az iskola régen és ma. 

A felnőttek életét utánzó játékok, 

eszközös, ügyességi játékok, 

sportjellegű játékok. 

mek szerinti munkamegosztásá-

nak összehasonlítása a mai korral. 

Népi játékok élményszerű elsajá-

títása.  

Az oktatás körülményeinek, mód-

jának időben történt változásairól 

ismeretek szerzése képi és rövid 

szöveges információforrások 

alapján. 

gyermekjátékok, népi 

játékok. 

 

Ének-zene: népi gyer-

mekdalok, népi gyer-

mekjátékok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: gyermekek nevelése 

és oktatása régen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, 

tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, munkamegosz-

tás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre 

álló természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fon-

tosságának belátása. A közösen végzett munka előnyeinek, közösségerő-

sítő hatásának felismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hétköznapok rendje. 

A gazdálkodó ember legfonto-

sabb munkái. 

Gabonamunkák: szántás, vetés, 

aratás. A gabonamunkákhoz kap-

csolódó szokások. 

Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és 

a kezestartás. 

A pásztorok ünnepei. 

Kendermunkák. 

Fonóbeli munkák és játékok. 

 

Hétköznapi és ünnepi viselet. 

Hétköznapi vászonruhák, a női és 

a férfi viselet darabjai. Gyermek-

viselet. 

Néprajzi tájak eltérő ünnepi vise-

lete. 

 

Az állattartási módokban a hon-

foglalás előtti életmód elemeinek, 

illetve az életmódváltással bekö-

vetkező változások következmé-

nyeinek felismerése képi és szö-

veges, illetve egyéb (pl. tárgyi) 

források – feldolgozása, rendsze-

rezése alapján. 

A hétköznapi vászonviselet ele-

meinek összehasonlítása a gyere-

kek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek 

megfogalmazása.  

A jellegzetes táji ünnepi viseletek 

megismerése során a magyar 

népviseletek sokszínűségének 

felfedezése. A közösséghez tarto-

zás külső kifejezésformájának 

észrevétele. Az egykori és a mai 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Nők és férfiak élet-

módja. 

Öltözködés, divat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok tu-

lajdonságai, anyagok 

feldolgozása. 

 

Erkölcstan: szokások, 

normák szerepe, jelentő-

sége. 
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Táplálkozás. 

Hagyományos paraszti ételek. 

Napi és heti étrend. 

Téli és nyári étrend. 

megjelenési formák jelentéstar-

talmának feltárása konkrét példák 

alapján. 

Az önellátó életvitel meghatározó 

elemeiben a természettel kialakí-

tott harmonikus kapcsolat előnye-

inek észrevétele. 

A hagyományos paraszti táplál-

kozás jellemzőinek és a gyerekek 

étkezési szokásainak összevetése. 

A szembetűnő különbségek és a 

tovább élő táplálkozási szokások 

megfogalmazása, tapasztalatok 

megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, 

ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, 

nyári étrend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szo-

kásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom, környezetisme-

ret órák), valamint a különböző műveltségi területeken előforduló hon- és 

népismereti tartalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és 

más közösségi alkalmak (pl. vásár, búcsú) hagyományainak és jelentősé-

gének felismertetése a paraszti élet rendjében. A hétköznapok és ünnepek 

váltakozásának, ritmusának feliemertetése, az ünnepek jelentőségének 

tudatosítása az egyén és a közösség életében.  

egy-egy ünnepkör, jeles nap köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, 

valamint a társas munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szoká-

sok élményszerű, tevékenységközpontú, hagyományhű elsajátítása, külö-

nös tekintettel a helyi hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz való kötő-

dés erősítése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások a 

paraszti élet rendjében. 

A jeles napok, ünnepi szokások 

fogalma, szerepe, általános jel-

lemzői. 

Előkészületek (advent, nagy-

böjt), munkatilalmak, jellegzetes 

ételek, népviselet, köszöntő és 

színjátékszerű szokások. 

 

Karácsonyi ünnepkör. 

Advent, az adventhez tartozó 

jeles napok, szokások (pl. Mik-

lós és Luca napja, Ádám-Éva 

napja, karácsonyi kántálás, bet-

lehemezés). 

Karácsony napjától vízkeresztig, 

pl. névnapköszöntés, regölés, 

aprószentek napi vesszőzés, 

szilveszteri, újévi szokások, új-

évi köszöntők, vízkereszt, 

háromkirályjárás. 

 

Farsang, farsangi szokások. 

Farsangi ételek, bálok, szokások. 

Farsangi köszöntők és maszkos 

alakoskodások. 

 

Iskolába toborzó szokások: Ba-

lázs- és Gergely-járás. 

 

Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör 

jeles napjai és szokásai. 

Nagyböjti játékok, virágvasár-

napi kiszehajtás és villőzés, a 

nagyhét jeles napjai. Húsvéti 

szokások, pl. húsvétvasárnapi 

zöldágjárás, húsvéti locsolkodás, 

hímestojás készítés, fehérvasár-

napi komatálküldés. 

 

Májusfaállítás, pünkösd, pün-

kösdi szokások. 

Pünkösdikirály-választás, pün-

kösdölés, pünkösdikirályné-

járás. 

 

A nyári napforduló ünnepe. 

A jeles napok, ünnepi szokások 

jelentőségének, közösséget meg-

tartó szerepének, valamint az 

ünnepi előkészületek fontossá-

gának felismerése a paraszti élet 

rendjében a konkrét szokások, 

ünnepek tevékenységeinek meg-

ismerése, elsajátítása során kü-

lönböző (néprajzi) forrásanyag-

ok segítségével, pl. eredeti 

hangzóanyag meghallgatása, 

filmek, fotók, ábrák 

megtekintése a különböző 

népszokásokról. 

Az ünnepi szokások jellemzői-

nek megkülönböztetése a hét-

köznapok rendjétől. 

A legfontosabb állandó és válto-

zó időpontú ünnepek felismeré-

se. 

A különböző jeles napokhoz, 

ünnepi szokásokhoz kapcsolódó 

– néprajzi és pedagógiai szem-

pontok alapján kiválasztott – 

köszöntő és színjátékszerű szo-

kások élményszerű, 

hagyományhű módon történő 

elsajátítása, eljátszása. A szokás 

kellékeinek elkészítése. 

A kalendáriumi szokásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek vég-

zése: termés- (pl. lucabúza ülte-

tés), férj- (pl. András napi böjtö-

lés), időjárásjóslás (pl. hagyma-

kalendárium); jeles napok, ün-

nepi szokások tárgyai (pl. 

hímestojás készítése). 

Régi fényképek gyűjtése, rajzok 

készítése kalendáriumi 

szokásokról, társas munkákról, 

közösségi alkalmakról. 

Szóbeli, írásbeli 

élménybeszámolók 

hagyományos és új (helyi) 

közösségi, ünnepi alkalmakról. 

Annak felismerése, hogyan 

igyekezett a hagyományos 

faluközösségben harmonikus 

Erkölcstan: vallási nép-

szokások. 

 

Dráma és tánc: ismer-

kedés a táncillemmel, a 

naptári ünnepekhez kap-

csolódó (helyi) népszo-

kásokkal. 

 

Ének-zene: a magyar 

népzene régi rétegű és új 

stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Részletek 

népszerű játékfilmből. 

(Pl. Jókai Mór–Várkonyi 

Zoltán: Egy magyar ná-

bob – pünkösdikirály-

választás.) 
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Szent Iván napi szokások, éne-

kek. 

Gazdasági ünnepek, társas mun-

kák. 

 

Az őszi jeles napokhoz, munka-

alkalmakhoz kapcsolódó szoká-

sok (pl. szüret, fonó, fonóbeli 

játékok, tollfosztó, 

kukoricafosztó), közösségi al-

kalmak (pl. vásár, 

pásztorünnepek). 

 

Az emberi élet fordulói. 

A gyermek születése – hiedel-

mek és szokások. 

Keresztelő.  

Gyermekkor, leány-, legényélet. 

A lakodalom néhány jellegzetes-

sége. 

kapcsolat kialakítására az ember 

a természettel, a faluközösség 

tagjaival; hogyan igazította a 

gazdasági munkákat az évszakok 

váltakozásához.  

A természetismeret, az időjárási 

megfigyelések, a népi időjárás 

jóslások szerepének felismerése 

a gazdasági évben. 

Az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral, pl. 

olvasmányok, 

olvasmányrészletek 

segítségével. 

Annak tudatosulása,  hogyan 

segítette a hagyományos 

faluközösség az egyént az 

emberi élet fordulóinál. 

Egy-egy megismert népszokás 

tájegységhez, etnikai csoporthoz 

történő kötése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesz-

szőzés, újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, iskolába to-

borzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, 

komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, nyári és 

téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, 

lakodalom. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország terüle-

tén. 

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és 

népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és 

Moldvában. 

A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Hon- és népismeret előző témái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak megis-

merése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi 

jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése által az 

identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti és 

a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok alakulá-

sára, konkrét táji példákon keresztül. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nyelvterület néprajzi A határon túli magyarok lakta 

területek, illetve a magyar 
Természetismeret: A 
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tájai, tájegységei, etnikai csoport-

jai, a határainkon túl élő magya-

rok. 

 Dunántúl; 

 Észak- Magyarország; 

 Alföld; 

 valamint a nagytájakhoz tar-

tozó határon túli tájak (pl. 

Burgenland, Muravidék, Zo-

boralja, Mátyusföld, Bácska, 

Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 

Jellegzetes hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőik. 

Példák az anyagi kultúra és a 

folklór köréből. 

 

Magyarországon élő nemzeti ki-

sebbségek. 

nyelvterület nagy néprajzi tájanak 

azonosítása térképen. 

A magyar nyelvterületen élő 

etnikai csoportok (pl. palóc, 

matyó, kun, székely) 

megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek (pl. német, szlovák, 

szerb, horvát, szlovén, román, 

roma) megnevezése. 

A természeti adottságok, éghajlati 

viszonyok életmódra, népi 

építészetre gyakorolt hatásának 

felismerése.  

Képek gyűjtése a megismert 

tájakra jellemző viseletekről, népi 

építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. 

Tájékozódás a nagy tájegységek 

területéhez köthető 

világörökségekről, magyar 

szellemi kulturális örökségekről, 

nemzeti parkokról.  

 

Kárpát-medence és 

hazánk nagytájai. 

A népi kultúra értékei, 

népszokások. 

A kulturális élet föld-

rajzi alapjai (nyelvek, 

vallások). 

A magyarsághoz kö-

tődő világörökségi 

helyszínek. 

A magyarság által 

lakott, országhatáron 

túli területek, tájak 

közös és egyedi föld-

rajzi vonásai. 

Nemzeti parkok, táj-

védelmi körzetek. 

 

Vizuális kultúra: lakó-

helyhez közeli népraj-

zi tájegység építészeti 

jellegzetességei, vise-

lete és kézműves tevé-

kenységei. 

Szülőföld. 

A természeti környezet meghatá-

rozó szerepe, hatása a gazdálko-

dásra, a településszerkezetre, az 

építkezés módjára. 

A táj jellegzetes népviselete, 

kézműipari tevékenysége. 

Népszokások, népdalok, a nép-

költészet fennmaradt alkotásai 

(mesék, mondák). 

A tanuló saját szülőföldjének 

megismerése meglévő helytörté-

neti irodalom feldolgozásával, 

gyűjtésekkel. 

A kistáj beillesztése a korábban 

megismert megfelelő nagytájba. 

(Nagyvárosok iskoláinak tanulói 

választhatják a városhoz közeli 

táj feldolgozását.) 

Helyi kutatások igénybevétele a 

történeti múlt feltárásához. 

Önálló gyűjtőtevékenység alkal-

mazása az ismeretszerzés folya-

matában. 

A természeti környezet befolyá-

soló hatásának felismerése a mes-

terséges környezet kialakításában. 

Megismert helyi népszokások, 

népdalok, mesék, mondák közös-

ség előtti bemutatása. 

Természetismeret: 

Személyes tér. A föld-

rajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

Vizuális kultúra: 

lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti jellegzetes-

ségei, viselete és kéz-

műves tevékenységei. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: népdalok, 

népmesék, mondák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, néprajzi táj, határainkon túl élő magya-

rok, a nemzeti összetartozás napja. 
 
 

A fejlesztés várt 

eredményei az 
A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, 
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évfolyam végén hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének 

nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakul 

az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk. 

Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb 

területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A 

megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más 

tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kap-

csolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak ha-

gyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet 

rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles 

nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas 

munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevé-

kenységeket. 

Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, 

tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a 

tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a 

gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus 

kapcsolatban az ember a természettel. 
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Informatika 

 

6.-8. évfolyam 

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 ismeret-

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

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, mű-

ködésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és cél-

szerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társa-

dalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szerep-

lő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterüle-

teinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témá-

jának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a ki-

emelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjeleníté-

sére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informati-

kai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

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

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

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

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

ségek. 

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

gek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

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

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogal-

mazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kom-

petencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ 

szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tan-

tárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejleszté-

se, 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 esz-

köze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tan-

tárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

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

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban. 
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Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 

írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejleszté-

si feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott 

tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapve-

tő működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattá-

rolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek 

működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési felada-

tok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok ke-

zelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megérté-

sével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni 

attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulók-

nak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak 

a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasz-

tása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentá-

ciókészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása 

közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, 

a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése 

többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az in-

novációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problé-

mamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait a 

tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszerei-

nek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elvei-

nek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszkö-

zökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás el-

méleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az 

elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes prog-

ramokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmá-

nyozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek taní-

tása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség 

kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  
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Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfe-

lelő 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 értelme-

zése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott 

vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a 

figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerül-

hetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

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

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

portokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, 

ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatá-

ról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, 

szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok eléré-

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

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

jektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

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

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

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számta-

lan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában meg-

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

pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal 

történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés ki-

bővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk eléré-

sével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrás-

központként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész 

életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a 

más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük vég-

zett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a 

könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tu-

datosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakor-

latközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasz-
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táshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információ-

szerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi 

vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvaló-

suló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes művelt-

ségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a 

könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket ki-

szolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatá-

sával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az er-

kölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehe-

tőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, 

felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetékte-

len adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszkö-

zök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az 

önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, 

a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló 

tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmun-

ka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak megértéséhez, elfoga-

dásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti 

az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák prog-

ramozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmá-

nyozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű 

tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a fo-

lyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matemati-

ka órákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során igény-

nyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a matema-

tikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel ellenőrzik 

munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok fontos-

ságát. 
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A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekap-

csolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettu-

dományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a 

tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések mate-

matikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott 

oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő képessé-

gét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt köte-

lező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatuda-

tosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nél-

külözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás 

sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos 

oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen képes kiválaszta-

ni a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a vir-

tuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a 

média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, 

ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus visel-

kedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befo-

lyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes visel-

kedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat 

során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyze-

teknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, érté-

keket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi 

életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással 

jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzé-

sekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a 

folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -

feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás ered-

ményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósí-

tásához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevé-

kenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettuda-

tos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fek-

tetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyam-

okon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bő-

víthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhe-

tetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is 

kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen 

ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári 

kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a megszer-
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zéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges tudás 

fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé, 

melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtár-

használat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanu-

lási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevé-

kenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciálás-

hoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt 

jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásá-

nak. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszkö-

zök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyel-

vű információforrásokat. 

6. évfolyam 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb 

egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfonto-

sabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a vírus-

kereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az adatok 

védelméről is gondoskodniuk kell.  

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladataikhoz kapcso-

lódóan kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és prezentáció-

készítő alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is megjele-

nik. A multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoz-

nak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus adatábrá-

zolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a rendsze-

rezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában adatokat 

rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a kép-

zési szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerked-

nek meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A 

tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd 

egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendsze-

rek használata ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók megismerkednek az utasítá-

sokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat értelmeznek.  

A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében in-

teraktív oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a 

tanulók azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szere-

pét. Az interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba, a beavatkozások 

következményeinek megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

Az információszerzés egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban első-

sorban tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozódás és a 

szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A 

tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és 

tematikus keresőgépek használatát is. 
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Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját postafi-

ókja, ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabályait. 

Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap 

az elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek 

az internet használata közben felmerülő problémákra, felkészülnek azokra a feladatokra, ame-

lyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai biztonsággal 

kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, a személyes 

adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű információforrás-

sal találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő tapasztalaton alapul, 

melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, értékelésére kerül sor. 

A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való alkalmazása, az infor-

mációforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a tanulás során, ennek 

érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg és értelmeznek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalom kialakítása-

kor, ennek érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgálta-

tásokat ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működését, 

megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes 

eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat, megisme-

rik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és tapasztalatot szereznek azok biz-

tonságos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton 

szerzett iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való fel-

használása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző for-

rások felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett önállóan tájéko-

zódjon az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott 

és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 

megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai esz-

közök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A számítógép-

pel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső progra-

mok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában. 

Természetismeret: a 

számítógépek szerepe 

az időjárás-

előrejelzésben; számí-
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tógépes modellek al-

kalmazása; mérések és 

vezérlések a számító-

géppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismer-

tetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet megismerése. 

A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakorlatok 

végzése. 

Természetismeret: az 

egyes életszakaszokra 

jellemző testarányok és 

méretek; az érzékszer-

vek védelmét biztosító 

szabályok. A környeze-

ti állapot és az ember 

egészsége közötti kap-

csolat. 

 

Testnevelés és sport: az 

irodai és a számítógép 

előtt végzett munkához 

gyakorlatok. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, 

törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozga-

tás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés. 

Állományok típusai. 

Számítástechnikai mértékegységek.  

Természetismeret; ma-

tematika; idegen nyel-

vek; magyar nyelv és 

irodalom: a számító-

géppel segített tanulás 

módszereinek alkalma-

zása során a fájl- és 

mappaműveletek al-

kalmazása, mértékegy-

ségek, számrendszerek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű hasz-

nálata. 

Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés, hozzáfé-

rési jogok, adatvédelem. 

A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

 

Víruskereső programok használata 

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, mappamű-

velet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 
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Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek vég-

rehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, 

mentése 

Rajzok készítése. 

Műveletek rajzrészletekkel.  

Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 

A vágólap használata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: rajz készítése 

történelmi vagy társa-

dalmi témáról, pl. cí-

mer, családfa, egyszerű 

alaprajzok készítése. 

 

Természetismeret: ter-

mészettudományi té-

májú ismeretterjesztő 

források tanári segít-

séggel történő keresé-

se, követése, értelme-

zése, az ismeretszerzés 

eredményeinek bemu-

tatása; vázlatrajz készí-

tése a lakóhelyről és 

környékéről. 

Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése.  

Szöveges állomány megnyitása. 

Szöveg javítása. 

Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Helyesírás ellenőrzése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; magyar nyelv és 

irodalom: nyomtatott 

és elektronikus formájú 

irodalmi, ismeretter-

jesztő, publicisztikai 

szövegek olvasása és 

megértése; a szöveg-

elemzés; az informáci-

ós-kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, ki-

küszöbölése; alapvető 

nyelvhelyességi, he-

lyesírási ismeretek 

alkalmazása; rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rende-

zése különböző nyom-
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tatott és elektronikus 

forrásokból. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből 

Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban. 

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása. 

Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 

Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Természetismeret: pre-

zentációk készítése 

önállóan és csoport-

munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjele-

nítés 
 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezé-

se. Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés 

digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapo-

zása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök meg-

ismerése 

Az adat fogalmának megismerése. 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök használata. 

Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Matematika: tárgyak, 

személyek, alakzatok, 

jelenségek, összessé-

gek összehasonlítása 

mennyiségi tulajdon-

ságaik szerint; becs-

lés; mennyiségek fo-

galmának alapozása; 

tárgyak tulajdonságai-

nak kiemelése (anali-

zálás); összehasonlí-

tás, azonosítás, meg-

különböztetés;  

Tapasztalati függvé-

nyek, sorozatok alko-

tása, értelmezése stb.; 

matematikai modell 

keresése változások 

leírására, rajzolt, illet-

ve tárgyi jelek értel-

mezése tevékenység-

gel, történés kitalálá-

sával, szavakban meg-

fogalmazott helyzet-

ről, történésről készült 

matematikai „szöveg‖ 

értelmezése. 
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Természetismeret: az 

anyagok és testek ér-

zékelhető tulajdonsá-

gainak megfigyelése, 

összehasonlítása; kí-

sérletek végzése, a 

történés többszöri 

megfigyelése, adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása; együttvál-

tozó mennyiségek 

összetartozó adatpár-

jainak jegyzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése 

Adatok értelmezése és rögzítése táblázatban. 

 

Néhány közhasznú információforrás használata 

Közhasznú információforrások adatainak értelmezése. 

 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 

Digitális tudástárak megismerése. 

Online tudástárak használata. 

 

Térképhasználati alapismeretek megszerzése 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a tanult 

helyek megkeresése a 

térképen; események, 

jelenségek leolvasása 

történelmi térképek-

ről; távolságok becslé-

se és számítása törté-

nelmi térképeken; 

tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen. 

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

térkép, koordináta, útvonalkereső. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és mód-

szerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algo-

ritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre bontá-

sa önállóan vagy tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkal-
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céljai mazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való rész-

vétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információ gyűjtése, felhaszná-

lása.  

Jelrendszerek ismerete. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelvek; 

matematika; erkölcs-

tan; természetismeret; 

ének-zene; vizuális 

kultúra; technika, élet-

vitel és gyakorlat; test-

nevelés és sport: a tan-

tárgyak által használt 

jelölésrendszerek isme-

rete. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos készítése, értelmezése. 

Folyamatábra készítése. 

Természetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantár-

gyakban tanult tevé-

kenységek szöveges, 

rajzos megfogalmazá-

sa, algoritmizálása, 

folyamatábrák készíté-

se. 

 

Matematika: gondol-

kodás, értelmezésmo-

dellek (pl. rajzos mo-

dellek, gráfok) megér-

tése. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás (ele-

mek elrendezése külön-

féle szempontok sze-

rint; rendszerezést segí-

tő eszközök - fadiag-

ram, útdiagram, táblá-

zatok - használata, ké-

szítése). Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fo-

galma, egyszerű alkal-

mazásai. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. 

Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelvek; 

matematika; erkölcs-

tan; történelem; társa-
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megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. dalmi és állampolgári 

ismeretek; természet-

ismeret; ének-zene; 

vizuális kultúra; tech-

nika, életvitel és gya-

korlat; testnevelés és 

sport: a tantárgyak tan-

anyagainak egyéni 

vagy csoportos feldol-

gozása, a produktum 

bemutatása multimédi-

ás eszközökkel.  

Többféle megoldási 

mód keresése, az alter-

natív megoldások ösz-

szevetése. 

A robotika alapjainak megismerése 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási 

módjának megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a rendszere-

sen végrehajtandó te-

vékenységek alaputasí-

tásainak kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. 

 

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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbá-

lása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása 

Logo vagy más fejlesztőrendszer segítségével. 

Matematika: modellek 

(pl. rajzos modellek, 

gráfok) értelmezése, 

algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, ele-

mek elrendezése külön-

féle szempontok sze-

rint; rendszerezést segí-

tő eszközök - fadiag-

ram, útdiagram, táblá-

zatok - használata, ké-

szítése; megalkotott 

rendszer átalakítása. 
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A gráf szemléletes fo-

galma, egyszerű alkal-

mazásai. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények 

meghatározása 

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a 

végeredmények megjelenítése. 

Természetismeret: mű-

veletek, összefüggések 

kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása szóban 

és írásban. 

 

Matematika: ismeret-

hordozók használata - 

oktatási-tanulási tech-

nológiákkal való meg-

ismerkedés, azok inter-

aktív használata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrend-

szerek megismerése. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Matematika: tájékozó-

dás a síkban (alapvető 

fogalmak és eljárások 

felidézése, alkalmazá-

sa). 

A tájékozódást segítő 

viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különbö-

ző eszközökkel és eljá-

rásokkal. 

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások módosí-

tó szerepének felismerése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramok-

ban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások módosító szerepének felismerése. 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiák-

kal való megismerke-

dés, azok interaktív 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a kere-

sés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  

Biológia-egészségtan: 

állatokról, növényekről 

képek, adatok gyűjtése. 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kulturális hírpor-

tálon keresztül egy 

meglátogatandó szín-

házi előadás műsorá-

nak keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használa-

ta. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolat-

teremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazá-

sa. 

Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítá-

sa, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. 

Idegen nyelvek: levele-

zés külföldi diákokkal, 

partneriskolákkal. 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, neti-

kett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD haszná-

lata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. 

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok hasz-

nálata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; magyar nyelv és 

irodalom: korabeli 

filmek megtekintése 

(Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), köz-

könyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv 

olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, okta-

tóprogram. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 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 esetleges 

meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékeny-

ség elvégzéséhez és 

eredményéhez kapcso-

lódó biztonságos esz-

közhasználat. 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő vissza-

élések, veszélyek és következmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

A személyes adatok védelme. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

életvitel tevékenységei, 

eljárásai. 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelme-

zése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közreműkö-

dés a közösségi nor-

mák kialakításában. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentum-

ban. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: az 

információ gyűjtéséhez 

és feldolgozáshoz 

szükséges kommuni-

kációs készségek meg-

alapozása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs-

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 
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az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megis-

merése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi élet-

ben. 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

ben megismerhető 

munkatevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípu-

sok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismere-

te. Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó 

és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztá-

rának készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a 

könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Matematika: ismeretek 

rendszerezése. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

Minden tantárgy kere-

tében: ajánlott olvas-
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szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

mányokkal kapcsola-

tos feladatok. 

Csoportos könyvtárlá-

togatás, könyvtári óra. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az önálló fel-

adatvégzés egyes lépé-

seinek elkülönítése és 

gyakorlása (könyvtár-

látogatás, könyvköl-

csönzés, gyermeklexi-

kon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a 

feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: írás, szövegal-

kotás. Rövidebb be-

számolók anyagának 

összegyűjtése, rende-

zése különböző nyom-

tatott (lexikonok, kézi-

könyvek) és elektroni-

kus forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tar-

talmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos 

használata. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: ismerkedés 

különböző informá-

cióhordozók természe-

tével, kommunikációs 

funkcióival és kultúrá-

jával. 

A média kifejező esz-

közei. Az újság tartal-

mi és formai jellemzé-

se, a nyomtatott és az 

online felületek össze-

hasonlítása. Sajtómű-

fajok. 

A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Szövegek 

műfaji különbségének 

érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az anya-

nyelvről. Helyesírási 

kézikönyvek. 

A média különféle 

funkcióinak felismeré-

se. Adott szöveg fikci-

ós vagy dokumentum-
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jellegének megfigyelé-

se, felismerése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: segédköny-

vek, kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok 

használata. 

Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról - infor-

mációgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi 

helyek, térképek kere-

sése, digitális lexikon-

használat). 

Térképfajták. Térkép 

és földgömb használa-

ta. 

 

Matematika: ismeret-

hordozók használata 

(pl. matematikai zseb-

könyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, képletgyűj-

temények). 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus 

források irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információ-

gyűjtést igénylő feladatok. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: feladatvégzés 

könyvekkel, gyermek-

lapokkal (válogatás, 

csoportosítás, temati-

kus tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomta-

tott és elektronikus 

források segítségével. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: információk 

gyűjtése adott témához 
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segítséggel könyvtár-

ban, médiatárban, mú-

zeumokban. 

 

Vizuális kultúra: tár-

gyakkal, jelenségek-

kel, műalkotásokkal 

kapcsolatos informáci-

ók gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékeny-

ség információforrása-

inak használata az 

egyéni tevékenység-

hez, tervekhez kapcso-

lódó szöveges, képi, 

hang alapú informáci-

ók célzott keresése 

tapasztalati, valamint 

nyomtatott és elektro-

nikus forrásokban. 

 

Természetismeret: tá-

jékozódás a környezet 

anyagairól. Válogatás 

információs anyagok-

ban és gyűjteményeik-

ben (könyv és média-

tár, kiállítási-múzeumi 

anyagok). 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb 

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

Minden tantárgy, fel-

adat esetében: a for-

rásfelhasználás jelölé-

se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, 

fájlt keresni; 

tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; 

ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 
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A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvé-

gezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid 

bemutatót készíteni; 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munká-

jában elhelyezni.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges informá-

ciót; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt 

keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban 

való feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban 

a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a meg-

oldáshoz szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyv-

tár szolgáltatásait. 
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7–8. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy operációs 

rendszer rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjainkban egyre 

fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg információk digitali-

zálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a tömöríté-

si módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő 

programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy le-

írás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésé-

re, feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés 

alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumen-

tumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció 

jellemző elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók 

az életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsola-

tos ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel 

kapcsolatos vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a 

tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos 

beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a vál-

toztatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 

A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási 

nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megis-

mert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanu-

lók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az 

adatok közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az 

egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informatikai segít-

séget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép 

véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját 

készítésű, akár mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általá-

nos iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az 

egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb inter-

netes és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre tuda-

tosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adatvé-

delem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszközökkel 

képesek védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az in-

formációkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai 

vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások hitelességé-

nek értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök használatakor 

törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre vonatkozó 

szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 
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A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szol-

gáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött szerepének, 

céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a szolgáltatá-

sok kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbá-

lása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemlé-

letmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépései-

nek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá 

az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráski-

választást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az 

egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektroni-

kus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatás-

ban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék 

készítése és a hivatkozások. 

 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai 

eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az 

ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- 

és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek meg-

ismerése, összehasonlítása. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a műkö-

dés feltételeinek értel-

mezése a mindennapi 

környezetben. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és haszná-

lata 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. Bemeneti 

és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök működési elvei. Az 

eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatása-

inak használata 

Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata.  

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése.  

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: a 

tudomány és a technika 

mindennapi élettel való 

kapcsolata, az egyéni 

felelősség kérdése. 
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Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 

Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges 

informatikai eszköz kiválasztása.  

A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. Környezettudatos vi-

selkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Fizika; kémia; matema-

tika; biológia-

egészségtan: a tantárgyi 

órán felmerülő felada-

tok informatikai esz-

közzel történő megol-

dása. Az adott helyzet-

hez legjobban illeszke-

dő hardver és szoftver 

kiválasztása. A tanórán 

bemutatott kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyv-

ének nyomtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állo-

mány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

8 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- 

és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektu-

mok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum készítése. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formá-

zása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő szer-

kesztése. 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, 

rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok 

elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Táblázat formázása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző területe-

in a papíralapú és az 

elektronikus műfajok-

ban). 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: kísérlet 

vagy vizsgálat jegyző-

könyvének elkészítése. 
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Információk publikálásának különböző módjai az interneten 

Weblap készítése. 

Bloghasználat megismerése. 

 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek megismerése.  

Képszerkesztő program használata.  

Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Vizuális kultúra: a tech-

nikai médiumok képal-

kotó módszerei; vizuá-

lis reklámok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

Órakeret 

4óra 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosí-

tás hatásainak megfigyelése 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a beállítások hatásai-

nak vizsgálata. 

A szabályozó eszközök hatásai az oktatóprogramokban. 

Véletlen jelenségek modelljei. 

Kémia; fizika; biológia; 

földrajz: szimulációs 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret  

8 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Informá-

ciókeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban 

való visszakeresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ 

elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok 

kitöltése. 

Földrajz: a Föld orszá-

gainak, fővárosainak 

bemutatásához, prezen-

tációk készítéséhez 

anyagok gyűjtése, kis-

előadás készítése. 
Hatékony, céltudatos információszerzés 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathal-



 

910 
 

mazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgá-

lata, szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok.  

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: természettudo-

mányos anyagok gyűjté-

se, a megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárá-

sok, kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Az információ küldésének és fogadásának kommunikációs eszkö-

zei, funkciói, kiválasztási szempontjai. 

Az elektronikus levelezés alapjai. 

A mobilkommunikáció eszközei. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia; biológia-

egészségtan: feladatok 

közös kidolgozása 

kommunikációs csator-

nákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommu-

nikációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: közösségi portál-

okon megjelenő szemé-

lyes adatok vizsgálata a 

védelem és adatbizton-

ság szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommu-

nikáció, adatvédelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média 

elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk 

hitelességének kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megis-

merése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.  

Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes függvé-

nyek vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára anyagfeldolgo-

záshoz. 

 

Földrajz: térképhaszná-

lat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; magyar 

nyelv és irodalom: szótá-

rak, lexikonok használa-

ta. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elekt-

ronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatások-

kal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szere-

pének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelem-

bevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a megtakarítási 

lehetőségek felismerése, 
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szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. a hatékonyság, egészség- 

és környezettudatosság 

érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Köz-

könyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. 

Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlí-

tása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szere-

pének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 

tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

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 bib-

liográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 

alkalmazása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata: a tevékeny-

séghez kapcsolódó in-

formációszükséglet beha-

tárolása és a tevékeny-

séghez, a probléma meg-

oldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: Információk 

keresése, könyvtár-, fo-

lyóirat- és internethasz-

nálat, adatbázisok, szi-

mulációk használata. 



 

913 
 

Természettudományi 

témájú ismeretterjesztő 

források önálló keresése, 

követése, értelmezése, az 

ismeretszerzés eredmé-

nyeinek bemutatása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Írás, szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektro-

nikus forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszere-

inek alkalmazása. Inter-

netes enciklopédiák és 

keresőprogramok haszná-

lata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: önálló információ-

gyűjtés adott témához 

különböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környeze-

ti folyamatokról - infor-

mációgyűjtés internetala-

pú szolgáltatásokkal (té-

nyek, adatok, menetren-

dek, hírek, idegenforgal-

mi ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információ-

források és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasz-

nú adatbázisok használata. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata - köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fel-

adatgyűjtemények, táblá-

zatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az önálló feladat-

végzés, információgyűj-
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tés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazá-

sa: segédkönyvek, szótá-

rak, lexikonok, helyesírá-

si kézikönyvek használa-

ta, ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, is-

meretek az anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az 

élővilág rendszerezésé-

ben érvényesülő szem-

pontok bemutatása hatá-

rozókönyvek alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata. A tevékeny-

ségekhez szükséges in-

formációk kiválasztása és 

alkalmazása. A különbö-

ző eredetű információk 

szűrése, értékelése, ösz-

szekapcsolása, érvényes-

ségük kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információ kriti-

kus befogadásának meg-

alapozása (azonos témá-

ról különböző forrásból 

származó rövidebb in-

formációk összevetése 

tanári irányítással, cso-

portosan). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a források megbízha-

tósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: források megjelölé-

se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szak-

lexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, kere-

sőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom-
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jegyzék. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszol-

gáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hard-

ver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatáso-

kat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fo-

galmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és kö-

vetkezményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsola-

tokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 
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legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondásá-

ra. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan re-

leváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladat-

megoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök 

használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

20 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelení-

tés 
 

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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés 

alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználá-

sa, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata. 

A munkakörnyezet beállítása. 

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás 

fogalmának megismerése.  

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzé-

sében, a gyakorlati 

életben és más tantár-

gyak keretében (pl. 

százalék, kamatos ka-

mat,  

terület-, felszín-, térfo-

gatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínű-

ség, logaritmus függ-

vény). Táblázatok ké-

szítése. 
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Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz: Mérési adatok, 

ábrák, értelmezése. 

Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása 

függvényekkel, diag-

ramok elemzése, értel-

mezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, mó-

dosítása.  

Fizika; kémia; földrajz; 

biológia-egészségtan: a 

vizsgált természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz; fizika: a tér-

beli tájékozódást szol-

gáló eszközök és mód-

szerek alapjai és fel-

használásuk. A GPS 

idő-, távolság- és se-

bességadatainak értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tar-

tomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és ab-

szolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

12 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, jelrendszer isme-

rete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy fejlesztőrendszer ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése. 

Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma megoldása fejlesztői 

környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek meg-

ismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. 

Egyszerű algoritmusok készítése. 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése 

különféle szempontok 
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szerint; rendszerezést 

segítő eszközök (fadiag-

ram, útdiagram, tábláza-

tok) használata, készíté-

se. Megalkotott rend-

szer átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan vagy irá-

nyított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, 

történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a tantárgyak tan-

anyagainak feldolgozá-

sa, adatgyűjtés interne-

ten. Az adatok tárolása 

és cseréje különböző 

informatikai eszközök 

felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák 

megoldása 

Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői környezetben. 

Matematika: Tájékozó-

dás a síkban. A tájéko-

zódást segítő viszonyok 

ismerete. 

A feltételeknek megfe-

lelő alkotások elképze-

lése a megalkotásuk 

előtt. Szerkesztések 

különféle szerkesztési 

eszközökkel és eljárá-

sokkal. 

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 

tesztelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjeleníté-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások megisme-

rése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása Matematika: algoritmus 
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Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei alapján. 

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás - ele-

mek elrendezése külön-

féle szempontok sze-

rint; rendszerezést segí-

tő eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcso-

lata 

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

Fizika; kémia: művele-

tek, összefüggések ki-

számolása, számítógé-

pes mérések elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiákkal 

való megismerkedés, 

azok interaktív haszná-

lata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 

Matematika: a feltéte-

lekkel való összevetés 

során annak tudatosítá-

sa, hogy a feltételek 

hogyan befolyásolják az 

eredményt.  

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel 

Az automataelvű fejlesztőrendszer alapfogalmai. 

Robotvezérlési alapfogalmak. 

Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztőrendszerben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, 

összetett adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatko-

zásai 
 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos ta-

pasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során tanú-

sított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. 
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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 Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, 

veszélyek és következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés 

módszereinek és szempontjainak megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és következ-

mények megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatása-

inak felismerése, a 

tevékenységek nem 

várt hatásainak keze-

lési ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékeny-

ségekhez szükséges 

információk kiválasz-

tása és alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, összekap-

csolása, érvényessé-

gük kiterjesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, tisz-

tasága. 

 

Matematika: matema-

tikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, grá-

fok, sorozatok, függ-

vények, függvényáb-

rázolás, számítógépes 

programok, statiszti-

kai elemzések), al-

kalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség).  

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a szemé-

lyes felelősség belátá-

sa és érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában. 

 

Fizika; kémia; bioló-
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gia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: infor-

mációk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- 

és internethasználat, 

adatbázisok, szimulá-

ciók használata, kis-

előadások tervezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsoló-

dó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt ha-

tásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához szüksé-

ges komplex tájéko-

zódás. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

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

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, in-

gyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
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A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fo-

galmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és kö-

vetkezményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsola-

tokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondásá-

ra. 
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Technika, életvitel és gyakorlat 

 

 

5–6. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–

4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egé-

szüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. Az 

életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanulók 

alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá 

váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos tevé-

kenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenységek 

feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülésük 

környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra 

és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan 

tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel 

bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az önképzésre, 

önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek meg-

előzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi ér-

tékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira 

vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szervezésére, az 

anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében hagyomá-

nyos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati te-

vékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A 

jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek 

elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasz-

tói magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a mo-

dellezés során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök bal-

esetmentes és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban 

történő munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett 

szerep kipróbálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a meg-

ismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környezet 

kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai 

és kerti növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy 

tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, 

munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, 

következetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakorol-

tatása (a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszköz-

rendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), 

másrészt bővítése (menetrendek, információforrások használata). 

A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevé-

kenységek tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedez-

hessék belső értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív én-

kép kialakítása, a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, 

valamint a szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a 

pályaválasztás irányításának előkészítésére ad támpontokat. 
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5. évfolyam 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étke-

zőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszkö-

zök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munka-

környezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggé-

seinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevé-

kenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságai-

ról, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 

egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 

hungarikumok. 

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési alkal-

makhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének meg-

határozása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszer-

lánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-

beszerzés szempontjai. 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú élelmi-

szertermékek. 

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek értelmezése. 

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 

étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 

illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, termé-

nyek, termékek az 

egyes évszakokban. 

Hőmérséklet, hő-

mennyiség, hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálko-

zás. Baktériumok, 

gombák, étkezési ere-

detű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: arányos-

ság, fajlagos mennyi-

ségek, tömeg- és tér-

fogategységek. 

 

Magyar nyelv és iro-
1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti mé-
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rése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

dalom: szövegértés, 

szókincs- és fogalom-

bővítés, kommuniká-

ció, piktogramok. 

 

Erkölcstan: felelőssé-

günk egészség meg-

őrzésében. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 

kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 

ételek elkészítése és tárolása során. 

További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és ételalap-

anyagok megromlásának vizsgálata. 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak ér-

telmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a haszná-

latukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 

alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és esz-

közök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyag-

takarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítá-

si lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mo-

sogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmara-

dék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakaré-
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kosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakítá-

sára. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatá-

sainak megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problé-

mamegoldások során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasz-

nált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összeve-

tése a valósággal. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötő-

anyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigete-

lés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: geomet-

ria, számok, számítá-

sok, mértékegységek 

kezelése, egyenes ará-

nyosság. 

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, méret-

arány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és ké-

miai tulajdonságai. 
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2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbizton-

sága, védelem az időjárási hatások ellen. 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi sza-

bályok ismerete. 

Haszonnövények, ha-

szonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai kölcsönha-

tások. 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet köl-

csönhatása, felelősség-

érzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő hasz-

nálata, mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.3. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

Elektromos eszközök érintésvédelme. 

Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi esz-

köz szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, oldó-

szerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anyagok 

stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel kapcso-

latos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrá-

sokból. 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költ-

ségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Min-

dennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladé-

kok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulla-

dékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről informá-

cióforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és gon-

dozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megismeré-

se. 



 

928 
 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (le-

égés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, aller-

gia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az emberen és 

a lakásban). 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, tűz-

védelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javí-

tás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, munka-

védelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, 

mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, érintésvédelem, 

hulladék, veszélyes hulladék. 

 

Tematikai egység  Fizikai, kémiai kísérletek 
Órake-

ret3 óra 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órake-

ret1 óra 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfo-

galmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogal-

mazása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszély-

érzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felké-

szülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és tech-

nológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, kemény-

ség, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, próba, 

összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 

méretarány, kicsinyí-

tés, nagyítás, 

geometriai szerkesz-

tések, geometriai 

transzformációk, tes-

tek. 

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai kölcsön-

hatások, anyagszerke-

zet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi vi-

lághoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati tár-

gyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése természe-

tes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játé-

kok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education készletek) felhasználá-

sával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, su-

gár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

Vetületi ábrázolás. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdon-

ság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, tervezés, min-

ta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi ábrázolás, 

anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 
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A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárá-

sok, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 

környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szaknyelv, szó-

kincsbővítés, szövegér-

tés, könyvtárhasználat. 

 

Informatika: internet-

használat, könyvtárhasz-

nálat, alkalmazások 

használata. 

 

Természetismeret: sebes-

ség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megisme-

rése. 

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstör-

ténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról infor-

mációszerzés. 

4.3. Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzé-

se. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakor-

lati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás felté-

telrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési cso-

mópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, megállás, 

tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, alárendelt 

út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

2 óra 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevé-

kenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 

során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 

hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vo-

natkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások kö-

vetkezményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezet-

tudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, va-

lamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvo-

nalterv olvasása, készítése. 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelen-

tőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakörnyezeteket, 

szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan bemutató, pályaorientációt 

szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években a produktív tevékenységek 

tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját tulajdonságok összevethetővé 

válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára vonatkozó elképzeléssé vál-

hatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá érlelődhetnek. 

A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szer-

zett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett ki-

sebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy 

a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudomá-

nyos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a természet-

tudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul szolgál-

nak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére a cso-

portos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját tevékenységének, a saját tovább-

tanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat alkalmat. A kezdeményezőké-
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pesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az ötleteknek, el-

képzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a tanulás tanítá-

sát, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy valamennyi 7. osztá-

lyos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik. A matematikai 

kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési rendszerek meg-

ismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi összefüggésekről szó-

ló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó eredményei egyben hoz-

zájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság iráni elkötelezettség fej-

lesztéséhez is. 

A 7. évfolyamra két kerettantervi változat készült. Az A változatban a Tárgyi kultú-

ra, technológiák, tárgykészítés, modellezés fejezet is teret nyert, amelynek sajátos fejlesztési 

célja, hogy a diák az otthonában előforduló kisebb-nagyobb műszaki természetű hibák, mű-

ködészavarok megelőzését szolgáló, házilag is végrehajtható karbantartási feladatokat vagy 

esetleg egyszerűbb javítási műveleteket is képes legyen elvégezni. A B változatból viszont ez 

kimarad, és helyette a Munkakörnyezetek megismerése kapott nagyobb hangsúlyt, amely fe-

jezet fókuszában a különböző munkahelyeken tett látogatások során szerzett személyes, hely-

színi tapasztalatszerzés áll. Az A változat 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, mo-

dellezés című részén belül is van egy, az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében vé-

giggondolandó választási lehetőség. 3.2. A), illetve 3.2 B.) jelzésű ez a két alváltozat. 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 
 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a keze-

lésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, vala-

mint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő 

használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítésé-

ről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság 

és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a te-

vékenységekkel járó felelősség belátása. 
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Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és haszná-

latuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvé-

delmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlí-

tása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, ener-

giatermelés, energiaát-

alakítás, energiafor-

rások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram hőha-

tása. Elektromos és 

hőtani mennyiségek 

(feszültség, áramerős-

ség, teljesítmény, hő-

mérséklet, hőmennyi-

ség, hőenergia, égés-

hő, fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok tárolá-

sának, kezelésének 

biológiai veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz kör-

forgása a természet-

ben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági ter-

melési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és csapadék-

víz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai jel-

lemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, valamint 

műszaki, technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, tisz-

títás eljárásai, eszközei. 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 

emberi lakókörnyezetben. 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, valamint 

a csapadékvíz-elvezetés működésében. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági lehe-

tőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 
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Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések üzemelteté-

sének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági szabályai, a 

biztonsági berendezések működési jellemzői. Gázszivárgásra és más 

üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 

melegvíz készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-

termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, 

összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból. 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, mate-

matikai modell. 

 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, égés-

termékek, a környezet-

re káros hatású kémiai 

anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a háztar-

tások fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásá-

nak előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és máso-

kért érzett felelősség. 

Mértékletesség a fo-

gyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, internet-

használat. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezet-

ben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 

tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk 

lehetőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, ener-

getikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő rend-

szerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, kezelé-

sével járó veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető 

hulladékanyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést eredmé-

nyező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a 

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, érin-

tésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, szennyvíztisztí-

tás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füst-

mérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, 

újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgálta-

tó, közüzemi számla. 

 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésé-

vel, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelős-

ségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszköz-

rendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati kész-

ségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pá-

lyán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, digi-

tális információk keze-

lése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, me-

chanika. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben térkép és 

egyéb vázlatok alap-

ján, számok, művele-

tek, számítások időtar-

tamokkal. 

 

Informatika: Alkalma-

zások használata. 

Többszálú lineáris 

olvasás. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonalterve-

ző segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környe-

zeti terhelés. 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok biz-

tonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibake-

resés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazko-

dás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak fel-

ismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-

szélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC tartá-

lyok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, javítások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 

fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: áramkör, ve-

zető, fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és teljesít-

ménye. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára. 

3.2. A) Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz segítsé-

gével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a 

készített modell segítségével. 

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, 

elkészítése, kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell segítségével. 

VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) 

3.2. B) Tárgykészítés 

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési 

vagy horgolási technikával. 

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás al-

kalmazásával. 

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, A) 
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fogalmak gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép. 

 

 

Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, mun-

kakörnyezetek megismerése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltét-

eleire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségekről 

szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte szem-

pontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, to-

vábbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés kiala-

kítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a sze-

mélyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő önis-

meret, reális önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, munkakul-

túra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet összeegyez-

tetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felismeré-

se, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülmé-

nyeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával járó 

veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek megfo-

galmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a saját 

pályaválasztási döntéshez. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.  

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a munkahelyte-

remtés természet- és 

gazdaságföldrajzi alap-

jai. 
4.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 
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szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, szolgáltatá-

sai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, foglalkozások-

hoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, szezonalitás). 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: munkahely 

és munkavállalói sze-

rep. 

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző 

ember tisztelete. 

Személyes tapasztala-

tok, együttműködés, 

egyéni boldogulás és a 

csapatmunka. Pályavá-

lasztás – foglalkozás, 

élethivatás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az önéletrajz 

formái, a hivatalos 

levél jellemzői. 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, techno-

lógiákról, munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról, 

munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. Információforrá-

sok felkutatása. 

 Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

 árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek szol-

gáltatást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás 

megismerése helyszínen tett látogatás, audiovizuális segédanyag 

vagy meghívott szakértő segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az alkalmazott 

eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok 

jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, munkaszer-

vezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A 

szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a tovább-

tanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. Elképzelé-

sek megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási pályáról. 

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, tovább-

tanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, továbbta-

nulásról szóló információk forrásainak megismerése, használata. Ön-

álló tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. Nemzeti pá-

lyaorientációs portál) és más információforrásokból, valamint a sze-

mélyes környezetben. 

4.5. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A vállalko-

zói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős vállalko-

zói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú). 

4.6. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az élet-

helyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a 

tanulás és a munkamagatartás szerepe, kapcsolata. 
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Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, 

szellemi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, mun-

kaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinter-

jú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hiva-

tás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi 

termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, mun-

kaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, mun-

kaszervezet, munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, mun-

kabér. 
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Tematikai egység Fizikai, kémiai kísérletek 
Órakeret  

3 óra 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret  

1 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez 

szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialaku-

lása. 

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezései-

nek biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal 

járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészava-

rok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. 

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek 

és költségek érzékelésének, becslésének képessége. 

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák 

mellett. 

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

Tájékozottság a közlekedési környezetben. 

Tudatos közlekedési magatartás. 

A közlekedési morál alkalmazása. 

Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját 

felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyek-

ről, ezek összevetése a személyes tervekkel. 

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 
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Testnevelés és sport 

 

 

 

Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1–

4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 

5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik 

meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két 

alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának 

megteremtését. A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport műveltségterület célkitűzéseinek 

megvalósításához 5–8. évfolyamon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett 

a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a hang-

súlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű 

cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek előnyeit ész-

revétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a rekreációs 

célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a tehetségesek előtt 

az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés és sport iránti el-

kötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozásában. Ebből a prio-

ritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a hozzájuk kapcsolódó módszerek 

is kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra összeállított kerettanterv a sportági, illet-

ve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai mellett különös gondot fordít a tudatosítást 

elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek 

– természetszerűleg szoros összefüggésben a motoros tartalommal. Így a tartalom szerves 

részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- 

és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz 

igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti 

elvek, módszerek stb. Az elméleti tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, 

azaz a test kulturálásával kapcsolatos ismeretek köre.  

A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi tu-

lajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a sza-

bálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység ered-

ményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség érde-

keit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok tisztelete 

biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára 

elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság 

elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas munka-

végzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a felelős-

ségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg természete megkívánja a 

társakkal való együttműködést, de együttnevelés esetén a közösséghez tartozó fogyatékkal élő 

társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerek-

ben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő sportembereink megismerése a nemzeti öntudat 

és hazafias nevelés erős érzelmeket is megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót 

megérinti, és büszkeséggel tölti el, nem beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Ese-

tükben már az 5. évfolyamtól kezdve lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. 

Nincs is talán több olyan műveltségterülete a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne 

a demokráciára nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok 

normális kezelése alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös 

célért való együttműködést kínálja a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmen-

tességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja a figyel-
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met a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra és elítéli azokat, a médiában megjelenő 

formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet kialakítani szinte 

lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A motoros teljesít-

mény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az életkorban. De a 7–8. 

évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább felértékelődik. Önkritikai és 

kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban már határozott véleményt tud-

nak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. A testi és lelki 

egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület célrendszeré-

vel. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából minden közoktatási tantárgynak ki kell 

venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is záloga a feladatok reali-

zálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. Szorosan ide tartoznak azok a 

sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot szolgáló információk, 

amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti 

egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros ké-

pességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. 

Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógi-

ai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek meg-

felelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját 

valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az eredményes tanulás alapvető technikái-

val, és felkészítjük őket az önálló testkulturális művelődésre. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen 

munkálkodunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. évfo-

lyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, vala-

mint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testneve-

lő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjá-

ból a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló kommunikáció milyensége, 

illetve a tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a tanórákon 

többek között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a játékszituációk meg-

beszélése, a győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. 

keretében. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás 

folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport 

természetéből adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak 

a különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játé-

kok, sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek le-

bonyolításában való részvétel is önálló feladat megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és 

tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a 

képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A kompetenciák 

és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése 

egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati kul-

túra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció 

nevelési területek céljait is szolgálják.  

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és mozgás-

modellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. évfolyam-

tól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, mert ezek 

egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Egy 

szemre is szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra 
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egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a 

testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon is. 

 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térfor-

mák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartá-

sa. 

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok végre-

hajtásánál.  

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kiala-

kításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvé-

tele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlat-

okban, szerek/kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal 

és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályainak megfele-

lően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint 

csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játé-

kos és határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati alap-

formájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlat-

ok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakorlat) irányítva, vagy önál-

lóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

Matematika: számolás, tér-

beli tájékozódás, összeha-

sonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tar-

talmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs ké-

pességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok fo-

lyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, kinesztétikus 

differenciáló képesség). A testtartásért felelős izomcsoportok 

erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő sza-

bály- valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív hasz-

nálata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból órán-

ként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs gya-

korlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

 Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.  

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

ismeretek.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és 

egyszerű módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és 

jelentősége a keringési, mozgató- és légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség 

fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok lebonyo-

lításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltét-

elei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, 

egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisz-

tasága. Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és bal-

eset-megelőzés alapismeretei. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme-

rete és betartása. 

Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde-

lemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biz-

tosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az isko-

la úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem 

használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a töb-

bi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás  

Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 

Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; siklás 

hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek; levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartempó; 

hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 

 

Új úszásnem: a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

Természetismeret: kö-

zegellenállás, a víz 

tulajdonságai, felhajtó-

erő, víz és vízszennye-

zés;  

személyi higiénia, test-

ápolás. 
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gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás 

közben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással‖; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben 

(növekvő időtartamban); fejesugrás. 

 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pon-

tos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távol-

ságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A gyor-

sasági állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás lábtempó-

jának alkalmazásával rövidebb távon, ismétlésekkel, versenyszerűen, 

valamint versenyszerű úszással meghatározott távolságra.  

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával 

és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek 

úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 

Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek 

talpas-, majd fejesugrással meghatározott távon, a tanult 

úszásnemekben.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakor-

latok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkife-

jezések.  

A víz szervezetre gyakorolt hatásai.  

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai.  

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai.  

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében 

és az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 
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Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob állóké-

pesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.  

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.  

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás 

közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 
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Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől 

való elszakadás legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. Lab-

davezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarka-

zás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. Átadások-

átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és 

mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás. Kosárra dobá-

sok: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütés-

ből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdaveze-

tésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely-

zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he-

lyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások stb.). A 

labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta 

feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros képességek 

fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapo-

zásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya-

korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá-

lyokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. Részvétel 

az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az 

utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 

a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a lab-

dához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár-

érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés össze-

kapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. Felső 

ütőérintés: egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: me-

chanikai törvényszerű-

ségek; az emberi szer-

vezet működése, ener-

gianyerési folyamatok. 
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Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatá-

sa, a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labda-

ütögetés a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdával.  

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 

feladatokban, valamint mini röplabdázásban.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 

játékformáinak megismerése. 

 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és tá-

madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé-

sek; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; for-

dulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros emberfogás 

technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvéte-

le állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel ál-

lásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, ne-

hezített körülmények között is. Egy- és kétkezes átadások helyben 

és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, 

mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Lab-

daátvétel és -átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; 

átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; különle-

ges labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 

helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendület-

szerzés után; passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Bedobás. 

Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések oktatása. Indulócsel labda 

nélkül és labdával. Indulócsel, testcsel, átadócsel, átadási csel és 

labdavezetés. Kapusmunka: Alaphelyzet; helyezkedés; védés kéz-

zel, lábbal; kidobás; 7 méteres védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfo-

gással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedé-

se. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a lab-

dát birtokló támadóval szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől 

való elszakadás. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 

Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. Lerohanások, rendezet-

len védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, 

fordulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: 

az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehan-

golásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. 
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Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 

iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésé-

vel, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, átadások irányá-

nak megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás köz-

ben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső csüddel, mind-

két lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, teljes csüd-

del, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegye-

ző irányból, oldalról és szemből érkező labdával. Átadások (passzo-

lások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel: talp-

pal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda 

átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadá-

lyozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszer-

zés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfu-

tással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendező-

dés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy 

és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás já-

tékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és for-

dulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda felhasználásával 

is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások 

különböző helyzetből, labdával is). A labdás koordináció kiemelt 

fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. A labdás koordináció játékos fejlesztése a játék-
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elemekből kiindulva (cél elérése labdával, célbalövés, összjáték 

stb.). A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képessé-

gek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi meg-

alapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és körül-

tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes-

ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké-

pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté-

sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá-

rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű vég-

rehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segí-

tése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy-

szerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető maga-

tartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durva-

ság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek 

helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 
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sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 

versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fekte-

tett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza 

és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 

helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzo-

gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurí-

tás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre-

kedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö-

rülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé-

nyek kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus ere-

jére.  

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-

indulások különböző kiinduló helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. 

Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, szén-

hidrátok, zsírok, álló-

képesség, erő, gyorsa-

ság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 
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Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamato-

san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu-

tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 

lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró-

versenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobá-

sok és lökések különböző célba, különböző labdával. Vetőmozgás 

füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed fordulattal. 

Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés helyből. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség fej-

lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 

különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej-

lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 

megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé-

nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes-

ség fejlesztése iramváltásos futással. A láb dinamikus erejének növe-

lése ugróiskolai gyakorlatokkal. A dinamikus láberő és a ritmusérzék 

növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 

versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő 

versenyek. Célba dobó versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben vég-

zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü-

lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap-

csolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 
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végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos feladatmegol-

dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse-

lekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé-

sére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó vál-

tás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és felug-

rás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órake-

ret33 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgya-

korlatok közben. 

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.  

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű feladatmegol-

dásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos‖ mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto-

ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé-

konyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az egyensúlyozó 

képességre.  

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 

jellegű feladatmegoldásokban.  

A reális testkép és a testtudat kialakulása.  

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló mód-

szerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend-
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szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver-

senysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és lemá-

szások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző sze-

reken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások 

előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, 

sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fej-

állásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 

testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kéz-

állásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyatt-

fekvésből emelés hídba. Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mind-

két irányba. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekré-

nyen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati 

átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekré-

nyen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gu-

rulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő el-

rugaszkodással; felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. 

Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok függősze-

reken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-

gésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. 

Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: füg-

gésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorlefüg-

gés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; ereszkedés hátsó függésbe; 

hátsó függésből emelés lebegőfüggésbe; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás, fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendüle-

tek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsony 

gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és 

szökdelésekkel is. Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán végre-

hajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs 

erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben vég-

zett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő talajgya-

Természetismeret: az 

egyszerű gépek mű-

ködési törvényszerű-

ségei, forgatónyoma-

ték, lökőerő, reakció-

erő, hatásidő, egyen-

súly, tömeg, közép-

pont. 

 

Vizuális kultúra: re-

neszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló össze-

állítása, bemutatása a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna 

sportágban tehetségesekkel versenyeken való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, vala-

mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a test 

izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá-

nak/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság növelésével a 

mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elősegítése. A 

gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos gyakorlat-

elemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 

lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások láb-

lendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatok-

kal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. törzs-

mozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térd-

emeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: 

térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, indiánszökde-

lés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszug-

rás, bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 

lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel hátra 

(attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű fordulatok, 

forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, kör-

zések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-

elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 

irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó ké-

pességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi mozgé-

konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 

rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakorla-

tok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és páros 
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versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak) 

Alapállás; 

24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (step-

touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V step), 

bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás (pivot-

turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés 

(leg kick); 

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés szökke-

néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 

curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke-

néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), haránt-

szökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé-

sek magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap-

solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz-

va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tapsol-

ja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet stb.). 

Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem előtt 

mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához Aerob 

munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a segítség-

nyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes végre-
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hajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá-

sával kapcsolatos alapismeretek. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt tar-

tó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében be-

töltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelésé-

re és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület füg-

gésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, se-

gítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpesz-

ugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-

lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte-

vékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett tevékeny-

ségekben aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülmények-

hez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különfé-

le eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játé-

kok; labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovag-

lás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, 

táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (57 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. Tá-

volságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra tervezé-

se: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. Tájé-

kozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). Terepgya-

korlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó térképpel közö-

sen, majd kisebb csoportokban, futással. A tájékozódási ismeretek 

bővítése és rendszerezése. Önálló feladatmegoldást igénylő tevé-

kenységre történő felkészítés. 

 

Természetismeret: időjá-

rási ismeretek, tájékozó-

dás, térképhasználat; gra-

vitáció, szabadesés, for-

gómozgás; az emberi 

szervezet működése. 
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Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfo-

gással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra (pa-

lánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két lábon, 

egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a lécvé-

gek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés megta-

nulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, növekvő se-

bességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos csökkentésével. A 

támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott lendület; támasztott 

lendület kétoldali támasszal; völgylábas támasztott lendület. Boto-

zás tanulása, botozás a hegysíléc melléforgatásának segítésére. 

Párhuzamos lendület, lécfordítás páros lábbal és botozással. 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése.  

 

Játékok, versengések 

„Cicajáték‖ koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető‖; baglyos játék. 

„Rollerezés‖ – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban‖. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve leraká-

sával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. Váltó-

verseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, mérkőzé-

sek. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi versenyek. Szla-

lom verseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák tech-

nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 
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A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal-

mazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egész-

ségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato-

sítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, térképtípu-

sok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, 

párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta-

sítása.  

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas-

sági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü-

lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is-

meretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat-

ják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, 

mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás-

módok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, 

alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 

 

Dzsúdó  

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü-

lönböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör-

ténő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állás-

ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának 

elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő végre-

hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. Végrehajtás aka-

dályok felett (hasonfekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő 

társ(ak) felett, zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át). 

Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdő-

mozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és 

mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok 

(szőnyegfelület esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó 

alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával, az erő 

összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának 

biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke-

désminták kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü-

lésére. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti kultúrák. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai isme-

retek, testi és lelki har-

mónia. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere-

tek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű 

sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 

tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló 

párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An-

tal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé-

sére vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko-

zó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztés-

re alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő 

és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzé-

sében és az életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál. 
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Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgya-

korlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kar-

gyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladás-

sal, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatele-

meinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megkö-

zelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási meg-

oldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 
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Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alap-

helyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzel-

mek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térfor-

mák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartá-

sa. 

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok végre-

hajtásánál.  

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 
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A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kiala-

kításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvé-

tele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlat-

okban, szerek/kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal 

és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályainak megfele-

lően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint 

csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játé-

kos és határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati alap-

formájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlat-

ok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakorlat) irányítva, vagy önál-

lóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tar-

talmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs ké-

pességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok fo-

lyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, kinesztétikus 

differenciáló képesség). A testtartásért felelős izomcsoportok 

erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő sza-

bály- valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív hasz-

nálata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból órán-

ként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs gya-

korlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

 Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.  

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

Matematika: számolás, tér-

beli tájékozódás, összeha-

sonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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ismeretek.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és 

egyszerű módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és 

jelentősége a keringési, mozgató- és légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség 

fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok lebonyo-

lításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltét-

elei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, 

egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisz-

tasága. Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és bal-

eset-megelőzés alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme-

rete és betartása. 

Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde-

lemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biz-

tosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az isko-

la úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem 

használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a töb-

Természetismeret: kö-

zegellenállás, a víz 

tulajdonságai, felhajtó-

erő, víz és vízszennye-
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bi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás  

Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 

Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; siklás 

hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek; levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartempó; 

hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 

 

Új úszásnem: a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás 

közben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással‖; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben 

(növekvő időtartamban); fejesugrás. 

 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pon-

tos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távol-

ságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A gyor-

sasági állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás lábtempó-

jának alkalmazásával rövidebb távon, ismétlésekkel, versenyszerűen, 

valamint versenyszerű úszással meghatározott távolságra.  

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával 

és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek 

úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 

Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek 

talpas-, majd fejesugrással meghatározott távon, a tanult 

úszásnemekben.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

zés;  

személyi higiénia, test-

ápolás. 
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A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakor-

latok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkife-

jezések.  

A víz szervezetre gyakorolt hatásai.  

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai.  

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai.  

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében 

és az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob állóké-

pesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.  

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.  

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 
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eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás 

közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 

Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől 

való elszakadás legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. Lab-

davezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarka-

zás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. Átadások-

átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és 

mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás. Kosárra dobá-

sok: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütés-

ből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdaveze-

tésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely-

zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he-

lyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások stb.). A 

labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta 

feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros képességek 

fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapo-

zásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya-

korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá-

lyokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. Részvétel 

az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: me-

chanikai törvényszerű-

ségek; az emberi szer-

vezet működése, ener-

gianyerési folyamatok. 
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utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 

a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a lab-

dához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár-

érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés össze-

kapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. Felső 

ütőérintés: egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatá-

sa, a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labda-

ütögetés a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdával.  

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 

feladatokban, valamint mini röplabdázásban.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 

játékformáinak megismerése. 

 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és tá-

madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé-

sek; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; for-

dulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros emberfogás 

technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvéte-

le állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel ál-

lásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, ne-

hezített körülmények között is. Egy- és kétkezes átadások helyben 

és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, 

mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Lab-

daátvétel és -átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; 

átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; különle-

ges labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 

helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendület-

szerzés után; passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Bedobás. 
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Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések oktatása. Indulócsel labda 

nélkül és labdával. Indulócsel, testcsel, átadócsel, átadási csel és 

labdavezetés. Kapusmunka: Alaphelyzet; helyezkedés; védés kéz-

zel, lábbal; kidobás; 7 méteres védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfo-

gással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedé-

se. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a lab-

dát birtokló támadóval szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől 

való elszakadás. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 

Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. Lerohanások, rendezet-

len védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, 

fordulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: 

az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehan-

golásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 

iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésé-

vel, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, átadások irányá-

nak megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás köz-

ben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső csüddel, mind-

két lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, teljes csüd-

del, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegye-

ző irányból, oldalról és szemből érkező labdával. Átadások (passzo-

lások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel: talp-

pal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda 
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átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadá-

lyozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszer-

zés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfu-

tással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendező-

dés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy 

és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás já-

tékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és for-

dulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda felhasználásával 

is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások 

különböző helyzetből, labdával is). A labdás koordináció kiemelt 

fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. A labdás koordináció játékos fejlesztése a játék-

elemekből kiindulva (cél elérése labdával, célbalövés, összjáték 

stb.). A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képessé-

gek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi meg-

alapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és körül-

tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes-

ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké-

pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté-

sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá-

rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű vég-

rehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segí-

tése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy-
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szerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető maga-

tartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durva-

ság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek 

helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 

versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fekte-

tett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza 

és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 

helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzo-

gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurí-

tás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre-

kedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö-

rülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé-

nyek kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus ere-

jére.  
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A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-

indulások különböző kiinduló helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. 

Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamato-

san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu-

tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 

lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró-

versenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobá-

sok és lökések különböző célba, különböző labdával. Vetőmozgás 

füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed fordulattal. 

Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés helyből. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség fej-

lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 

különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej-

lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 

megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé-

nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes-

ség fejlesztése iramváltásos futással. A láb dinamikus erejének növe-

lése ugróiskolai gyakorlatokkal. A dinamikus láberő és a ritmusérzék 

növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  versenyek. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, szén-

hidrátok, zsírok, álló-

képesség, erő, gyorsa-

ság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 
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Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 

versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő 

versenyek. Célba dobó versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben vég-

zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü-

lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap-

csolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos feladatmegol-

dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse-

lekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé-

sére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó vál-

tás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és felug-

rás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órake-

ret33 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgya-

korlatok közben. 

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 
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végrehajtása.  

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű feladatmegol-

dásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos‖ mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto-

ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé-

konyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az egyensúlyozó 

képességre.  

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 

jellegű feladatmegoldásokban.  

A reális testkép és a testtudat kialakulása.  

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló mód-

szerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend-

szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver-

senysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és lemá-

szások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző sze-

reken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások 

előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, 

sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fej-

állásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 

testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kéz-

állásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyatt-

fekvésből emelés hídba. Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mind-

két irányba. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekré-

nyen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati 

átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekré-

nyen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gu-

rulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő el-

rugaszkodással; felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. 

Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok függősze-

reken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-

gésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. 

Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: füg-

gésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorlefüg-

Természetismeret: az 

egyszerű gépek mű-

ködési törvényszerű-

ségei, forgatónyoma-

ték, lökőerő, reakció-

erő, hatásidő, egyen-

súly, tömeg, közép-

pont. 

 

Vizuális kultúra: re-

neszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

978 
 

gés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; ereszkedés hátsó függésbe; 

hátsó függésből emelés lebegőfüggésbe; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás, fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendüle-

tek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Alacsony 

gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és 

szökdelésekkel is. Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán végre-

hajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs 

erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben vég-

zett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő talajgya-

korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló össze-

állítása, bemutatása a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna 

sportágban tehetségesekkel versenyeken való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, vala-

mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a test 

izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá-

nak/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság növelésével a 

mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elősegítése. A 

gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos gyakorlat-

elemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 

lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások láb-

lendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatok-

kal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. törzs-

mozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térd-

emeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: 

térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, indiánszökde-

lés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 
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Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszug-

rás, bicskaugrás, összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 

lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel hátra 

(attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű fordulatok, 

forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, kör-

zések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-

elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 

irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó ké-

pességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi mozgé-

konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 

rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakorla-

tok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és páros 

versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak) 

Alapállás; 

24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (step-

touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V step), 

bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás (pivot-

turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés 

(leg kick); 

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés szökke-

néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 

curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke-

néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), haránt-

szökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé-

sek magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap-

solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz-

va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tapsol-
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ja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet stb.). 

Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem előtt 

mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához Aerob 

munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a segítség-

nyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes végre-

hajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá-

sával kapcsolatos alapismeretek. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt tar-

tó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében be-

töltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelésé-

re és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület füg-

gésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, se-

gítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpesz-

ugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-

lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte-

vékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett tevékeny-

ségekben aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülmények-

hez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különfé-

le eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játé-

kok; labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovag-

lás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, 

táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (57 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. Tá-

Természetismeret: időjá-

rási ismeretek, tájékozó-

dás, térképhasználat; gra-

vitáció, szabadesés, for-

gómozgás; az emberi 

szervezet működése. 
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volságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra tervezé-

se: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. Tájé-

kozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). Terepgya-

korlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó térképpel közö-

sen, majd kisebb csoportokban, futással. A tájékozódási ismeretek 

bővítése és rendszerezése. Önálló feladatmegoldást igénylő tevé-

kenységre történő felkészítés. 

 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfo-

gással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra (pa-

lánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két lábon, 

egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a lécvé-

gek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés megta-

nulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, növekvő se-

bességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos csökkentésével. A 

támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott lendület; támasztott 

lendület kétoldali támasszal; völgylábas támasztott lendület. Boto-

zás tanulása, botozás a hegysíléc melléforgatásának segítésére. 

Párhuzamos lendület, lécfordítás páros lábbal és botozással. 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése.  

 

Játékok, versengések 

„Cicajáték‖ koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető‖; baglyos játék. 

„Rollerezés‖ – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban‖. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve leraká-

sával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. Váltó-

verseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, mérkőzé-

sek. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi versenyek. Szla-

lom verseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
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Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák tech-

nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal-

mazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egész-

ségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato-

sítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, térképtípu-

sok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, 

párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta-

sítása.  

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas-

sági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü-

lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is-

meretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat-

ják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, 

mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás-

módok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, 

alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 

 

Dzsúdó  

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü-

lönböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör-

ténő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állás-

ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának 

elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő végre-

hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. Végrehajtás aka-

dályok felett (hasonfekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő 

társ(ak) felett, zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át). 

Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdő-

mozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és 

mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok 

(szőnyegfelület esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó 

alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával, az erő 

összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának 

biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke-

désminták kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü-

lésére. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti kultúrák. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai isme-

retek, testi és lelki har-

mónia. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere-

tek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű 

sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 

tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló 

párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An-

tal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé-

sére vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko-

zó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztés-

re alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő 

és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzé-

sében és az életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál. 
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Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgya-

korlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kar-

gyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladás-

sal, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatele-

meinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megkö-

zelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási meg-

oldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 
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Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alap-

helyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzel-

mek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

20 óra  

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új térfor-

mák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai gyakorlat-

füzérrel.  
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Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. El-

lenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellen-

vonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengé-

sekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, 

társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, 

ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fej-

lesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalmazó szabadgya-

korlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyéni-

leg, párban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. Zenére vég-

zett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű légző és relaxációs gyakorla-

tok. A testtartás javítását szolgáló ízületi mozgékonyságot és a törzs 

erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb dina-

mikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, 

eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyen-

súlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszkö-

zökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen 

ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gya-

korlatanyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén 

tréning, progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végre-

hajtása. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az ellenja-

vallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az egészség-

megőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenja-

vallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, 

edzhetőség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzé-

sében és az életvédelemben.  

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a külön-

böző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása.  

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati ismere-

teinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő ritmusának 

kialakítása gyors és folyamatos úszással.  

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az időtartam nö-

velésével; úszás a választott úszásnemben ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd derékig érő víz-

ben; karmunka siklás közben; folyamatos úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt; 

belégzés minden második, majd minden kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; vízben segí-

téséggel, segítség nélkül; folyamatosan, levegővétellel. 

Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a ciklusok 

között. 

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, fel-

hajtóerő, vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 
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Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam növe-

lésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; fejes-

ugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás időtarta-

mának növelésével; a medence alján elhelyezett tárgyak felhozatala.  

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) mélyvíz-

ben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz alatt; társ kimentése 

egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: tornakarikán 

át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára. Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás‖: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; gyorsúszások 

vízilabdás technikával jelzések kerülésével is; vízilabdás úszások 

labdavezetéssel; labdaátadások párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult úszásnemek 

ritmusának, dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az 

úszás távjának növelésével. Az anaerob állóképesség fejlesztése 

rövid távok többszöri és erőteljes leúszásával. Koordinációs, 

kondicionális képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos vízbe-

ugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. Sor- és váltó-

versenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon; 

„műugró‖ versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, prevenciós 

és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető szakkifeje-

zések. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvénysze-

rűségek elemi ismeretei.  

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és legsokoldalúbb 

testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a vízfekvésre, 

technikajavító gyakorlatok és egyszerű módszerek.  

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei.  

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos technikai és sza-

bályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének bővítése. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, az egész-

séges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól független 

fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő úszóegyénisé-

gei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi képviselői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása. 

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési játé-

kokban és a sportjátékban. 
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céljai A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.  

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.  

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és személyisé-

gei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó sportjá-

ték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű alkalma-

zás elősegítésére.   



 

994 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel 

után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás 

különböző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy 

védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás párokban. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó védé-

se. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező és 

a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni játékado-

gatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nél-

küli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordiná-

ciós képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozá-

sához. A kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativi-

tás, anticipáció stb.) az üres helyek, az előnyök felismerése, az ellenfél 

általi akadályoztatás kezelése, a célba találás, az összjátékban való 

részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, körülte-

kintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sport-

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 
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szerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosítá-

sával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs 

sportágválasztáshoz. 

 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: Az 

alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett 

karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és 

különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, majd 

zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott labdából. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. 

Az ütés és a sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri 

tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel 

történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az 

egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban 

végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság fejlesztése 

dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék meghatározott érintési módokkal, a tanult érintések 

beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző 

érintésekkel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható tech-

nikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 
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nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. Üt-

közések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások. 

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. Ka-

pura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ej-

tés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 mé-

teres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapat-

taktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés emberfogással, 

6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre helyezkedés. Védőtől 

való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors indítások. Lerohanásos 

támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. Támadásból védekezés-

be való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és a 

fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésével és a 

játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

játéktevékenységgel. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 
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belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés hala-

dás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek mindkét 

lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 

irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, bel-

sővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele 

belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső 

csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, 

oldalról és szemből érkező labdával, különböző irányból érkező labdá-

val. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. Dekázás csoportosan csak 

lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: testcsel, labdavezetésből labda 

elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, rúgócsel, rálépés-

sel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- megelőző szerelés, labdaát-

vétel megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda 

elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás állí-

tott, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt‖ vagy „udvaros‖ gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre helyezke-

dés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának változtatása rövid 

és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének 

variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb 

ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex 

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos ritmusának-

dinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szervezet 

edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai játék-

elemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban külö-

nösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakor-
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latai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A szervek-

szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-specifikus 

motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú játék-

tudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai végrehaj-

tására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk kapcsolódó 

játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros képes-

ségek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek kialakí-

tásában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és nega-

tív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az agresszió 

helyes értelmezése.  

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban. 

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában. 

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Félaktív‖, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, ráfor-

dulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, lét-

számfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, 

sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék. 

Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, átlö-

vés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, 

halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, emberfogás, 

védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, 

sportágspecifikus bemelegítés, deviancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a tartósfutásban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében. 
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Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvényszerű-

ségek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgá-

sok, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelő-

rajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es tá-

von. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek 

alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokoza-

tos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, játékosan és 

versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és az intenzitás 

növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás akadályok felett. 

Futóiskolai gyakorlatok.  

 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Hely-

ből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A nekifutás, 

az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). Magasugrás átlépő 

és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása.  

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló hely-

zetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles labdával zónába 

vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). Kislabdahajítás 

helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. Kislabdahajítás 

célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal kézzel is). Vetés 

füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. Vetés tömött labdá-

val, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész fordulattal, a 

pördület iskolázása. 

 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóké-

pesség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 
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Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és 

füles labda dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának tu-

datosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvény-

szerűségek. 

Az „aktív elugrás‖ értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, káro-

sodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő teljesítmények-



 

1001 
 

ben   

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat, egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlat-

elemei.  

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás. 

Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megte-

remtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló össze-

állítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes kivitele-

zésre törekvés.  

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-
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A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: Támlázások 

előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló 

helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe 

és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 34 rész, fiúknak: 45 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, 

fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas 

gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű (lányoknak): 

lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés; 

ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett padon: 

természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 1 m-es gerenda 

(lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt különböző kartartásokkal. 

Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban. Mérlegállás. Függőleges 

repülés különböző kiinduló helyzetből.  

 

Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és kar-

munkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplá-

zás; aszimmetrikus koreográfia. 

 

Ugrókötélgyakorlatok (lányoknak, fiúknak) 

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró‖; 8-as 

figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökde-

lés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldal-

ra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fordulatok: 2x180 fordulat (egy oldallengetés közben 180 fordulat, 

tónyomaték, egyen-

súly, reakcióerő, hatás-

idő; egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180 fordulat majd 

kötélhatás előre a láb alatt. 

 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn 

végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés 

fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben 

és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját 

testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése 

céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők,  

-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 

 

Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, 

zsámolyok) felhasználásával is. 

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az 

aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző verse-

nyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejleszté-

se, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, átté-

telesen a mindennapok biztonságos cselekvéseinek elősegítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan 

bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.  

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 

ismeretei.  

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról alko-

tott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítéséhez.  

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és 

végrehajtásának alapismeretei. 
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A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. 

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  

-lebonyolítás kérdései. 

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás 

és -biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismeretei. 

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográ-

fia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus 

nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok Órakeret 

22 óra  

Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályai. 

A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.  

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi hagyomá-

nyokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 

A környezettudatosság fontosságának elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyo-

mányos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és 

jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközök-

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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kel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játé-

kok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-

walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, támasz-

helyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimális 

sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő 

láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok 

csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, guggolásban; 

folyamatosan. Ívben korcsolyázás: tárgyak, társak megkerülése 

lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre: szlalom korcsolyázás 

tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 

kijelölt kör kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon 

és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - 

versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok jobbra, balra. 

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorol-

ható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontra-

ütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett adogatás; 

tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületet ad, elősegíti az erőki-

fejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása különféle 

terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő stb.). 

Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda 

megütése alulról és felülről, falra, háló felett.  

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.  
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Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek fejlesz-

tése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gya-

korlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintet-

tel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 

erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika 

gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó 

bemelegítő és nyújtógyakorlatai.  

Turul: A nyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 
 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben korcsolyázás 

tárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, korcsolyaversenyek 

30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással, versenyszerűen. 

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formá-

lis és informális kertek között űzhető új testedzési formák megisme-

rése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenál-

ló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környeze-

ti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bő-

vítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új sportági moz-

gásformák megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése, 

technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A tech-

nikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tudatosítá-

sával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és tu-

datos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az sporteszközök-

ről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözékről  
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Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási körül-

mények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: elő-

re- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és gya-

korlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált végrehaj-

tása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ közreműködésé-

vel is. 

Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták elsajá-

títása a fenyegetettség elkerülésére.  

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés 

után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés hárítása 

oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogá-

sokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel 

stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - külön-

böző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított 

állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban majd oldalazó 

szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, 

társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézki-

húzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. Rézsú-

tos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A leszorítá-

sokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek befogott leszo-

rítás technikákból történő szabadulás adott időn belül (pl. 25 mp). Mi-

ni földharc küzdelem leszorítás technikák befogására irányulóan. 

Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső horogdo-

bást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos 

leszorítás. 

Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

természetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, 

emelések-hordások, függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel 

történő gyakorlatok). 

 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, anató-

miai ismeretek, testi és 

lelki harmónia. 
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páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított elemeinek 

alkalmazásával. A tehetséges tanulók sportágspecifikus tudásának 

növelése a diáksportban történő versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompí-

tások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyze-

tek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz iga-

zított fejlesztés módszerei. 

A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek kiemelke-

dő képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő érté-

keinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi akarati 

tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanítá-

saiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas és 

kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani 

szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, 

a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az 

óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell küz-

deni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérle-

tek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 
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A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás fel-

mutatása.  

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban. 

 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfo-

gadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondola-

tok, vélemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a len-

dületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának je-

lenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása 

a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfele-

lő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhang-

ban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyomá-

nyokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhe-

tő erősebb belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyomá-

nyos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 
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Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő al-

kalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

20 óra  

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új térfor-

mák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai gyakorlat-

füzérrel.  

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. El-

lenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellen-

vonulásban. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 
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Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengé-

sekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, 

társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, 

ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fej-

lesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalmazó szabadgya-

korlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyéni-

leg, párban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. Zenére vég-

zett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű légző és relaxációs gyakorla-

tok. A testtartás javítását szolgáló ízületi mozgékonyságot és a törzs 

erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb dina-

mikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, 

eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyen-

súlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszkö-

zökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen 

ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gya-

korlatanyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén 

tréning, progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végre-

hajtása. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az ellenja-

vallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az egészség-

megőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 
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higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenja-

vallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, 

edzhetőség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzé-

sében és az életvédelemben.  

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a külön-

böző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása.  

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati ismere-

teinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő ritmusának 

kialakítása gyors és folyamatos úszással.  

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az időtartam nö-

velésével; úszás a választott úszásnemben ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd derékig érő víz-

ben; karmunka siklás közben; folyamatos úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt; 

belégzés minden második, majd minden kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; vízben segí-

téséggel, segítség nélkül; folyamatosan, levegővétellel. 

Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a ciklusok 

között. 

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, fel-

hajtóerő, vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 
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Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam növe-

lésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; fejes-

ugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás időtarta-

mának növelésével; a medence alján elhelyezett tárgyak felhozatala.  

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) mélyvíz-

ben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz alatt; társ kimentése 

egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: tornakarikán 

át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára. Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás‖: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; gyorsúszások 

vízilabdás technikával jelzések kerülésével is; vízilabdás úszások 

labdavezetéssel; labdaátadások párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult úszásnemek 

ritmusának, dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az 

úszás távjának növelésével. Az anaerob állóképesség fejlesztése 

rövid távok többszöri és erőteljes leúszásával. Koordinációs, 

kondicionális képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos vízbe-

ugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. Sor- és váltó-

versenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon; 

„műugró‖ versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, prevenciós 

és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető szakkifeje-

zések. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvénysze-

rűségek elemi ismeretei.  

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és legsokoldalúbb 

testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a vízfekvésre, 

technikajavító gyakorlatok és egyszerű módszerek.  

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei.  

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos technikai és sza-

bályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének bővítése. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, az egész-

séges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól független 

fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő úszóegyénisé-

gei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi képviselői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása. 

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési játé-

kokban és a sportjátékban. 
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céljai A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.  

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.  

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és személyisé-

gei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó sportjá-

ték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű alkalma-

zás elősegítésére.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál 

méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel 

után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás 

különböző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás egy 

védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás párokban. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó védé-

se. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező és 

a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni játékado-

gatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nél-

küli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordiná-

ciós képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozá-

sához. A kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativi-

tás, anticipáció stb.) az üres helyek, az előnyök felismerése, az ellenfél 

általi akadályoztatás kezelése, a célba találás, az összjátékban való 

részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése.   

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, körülte-

kintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sport-

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 
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szerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosítá-

sával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs 

sportágválasztáshoz. 

 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: Az 

alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett 

karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül, 

egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a zsinór/háló 

felett. A nyitás végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és 

különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás és az 

alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, majd 

zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott labdából. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. 

Az ütés és a sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri 

tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel 

történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az 

egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban 

végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság fejlesztése 

dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 

javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 

elleni játék meghatározott érintési módokkal, a tanult érintések 

beiktatásával. Versengések egyénileg és párokban különböző 

érintésekkel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható tech-

nikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 
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nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. Üt-

közések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások. 

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. Ka-

pura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ej-

tés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 mé-

teres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapat-

taktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés emberfogással, 

6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre helyezkedés. Védőtől 

való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors indítások. Lerohanásos 

támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. Támadásból védekezés-

be való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és a 

fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, valamint a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a szabályok 

fokozatos bővítésével. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésével és a 

játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

játéktevékenységgel. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 
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belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés hala-

dás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek mindkét 

lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 

irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, bel-

sővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele 

belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső 

csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, 

oldalról és szemből érkező labdával, különböző irányból érkező labdá-

val. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. Dekázás csoportosan csak 

lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: testcsel, labdavezetésből labda 

elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, rúgócsel, rálépés-

sel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- megelőző szerelés, labdaát-

vétel megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda 

elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás állí-

tott, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt‖ vagy „udvaros‖ gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre helyezke-

dés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának változtatása rövid 

és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének 

variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb 

ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex 

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos ritmusának-

dinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szervezet 

edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai játék-

elemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban külö-

nösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakor-
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latai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A szervek-

szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-specifikus 

motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú játék-

tudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai végrehaj-

tására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk kapcsolódó 

játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros képes-

ségek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek kialakí-

tásában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és nega-

tív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az agresszió 

helyes értelmezése.  

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban. 

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában. 

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Félaktív‖, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, ráfor-

dulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, lét-

számfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, 

sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék. 

Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, átlö-

vés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, 

halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, emberfogás, 

védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, 

sportágspecifikus bemelegítés, deviancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a tartósfutásban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében. 
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Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvényszerű-

ségek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgá-

sok, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelő-

rajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es tá-

von. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek 

alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokoza-

tos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, játékosan és 

versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és az intenzitás 

növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás akadályok felett. 

Futóiskolai gyakorlatok.  

 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Hely-

ből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A nekifutás, 

az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). Magasugrás átlépő 

és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása.  

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló hely-

zetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles labdával zónába 

vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). Kislabdahajítás 

helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. Kislabdahajítás 

célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal kézzel is). Vetés 

füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. Vetés tömött labdá-

val, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész fordulattal, a 

pördület iskolázása. 

 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóké-

pesség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 
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Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és 

füles labda dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának tu-

datosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvény-

szerűségek. 

Az „aktív elugrás‖ értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, káro-

sodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő teljesítmények-
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ben   

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat, egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlat-

elemei.  

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás. 

Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megte-

remtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló össze-

állítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes kivitele-

zésre törekvés.  

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-
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A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: Támlázások 

előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló 

helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe 

és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 34 rész, fiúknak: 45 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, 

fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; 

felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. Mászás 

kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. 

Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas 

gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű (lányoknak): 

lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés; 

ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett padon: 

természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 1 m-es gerenda 

(lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt különböző kartartásokkal. 

Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban. Mérlegállás. Függőleges 

repülés különböző kiinduló helyzetből.  

 

Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és kar-

munkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplá-

zás; aszimmetrikus koreográfia. 

 

Ugrókötélgyakorlatok (lányoknak, fiúknak) 

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró‖; 8-as 

figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökde-

lés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldal-

ra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fordulatok: 2x180 fordulat (egy oldallengetés közben 180 fordulat, 

tónyomaték, egyen-

súly, reakcióerő, hatás-

idő; egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180 fordulat majd 

kötélhatás előre a láb alatt. 

 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn 

végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés 

fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben 

és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját 

testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése 

céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők,  

-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 

 

Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, 

zsámolyok) felhasználásával is. 

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az 

aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző verse-

nyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejleszté-

se, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, átté-

telesen a mindennapok biztonságos cselekvéseinek elősegítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan 

bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.  

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 

ismeretei.  

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról alko-

tott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítéséhez.  

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és 

végrehajtásának alapismeretei. 
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A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. 

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  

-lebonyolítás kérdései. 

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás 

és -biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismeretei. 

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográ-

fia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus 

nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok Órakeret 

22 óra  

Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége 

közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos 

viselkedési szabályai. 

A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.  

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi hagyomá-

nyokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 

A környezettudatosság fontosságának elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyo-

mányos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és 

jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközök-

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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kel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játé-

kok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-

walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, támasz-

helyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimális 

sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a lengő 

láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok 

csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, guggolásban; 

folyamatosan. Ívben korcsolyázás: tárgyak, társak megkerülése 

lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre: szlalom korcsolyázás 

tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás 

kijelölt kör kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon 

és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - 

versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok jobbra, balra. 

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorol-

ható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontra-

ütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett adogatás; 

tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületet ad, elősegíti az erőki-

fejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása különféle 

terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő stb.). 

Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda 

megütése alulról és felülről, falra, háló felett.  

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.  
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Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek fejlesz-

tése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gya-

korlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintet-

tel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 

erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika 

gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó 

bemelegítő és nyújtógyakorlatai.  

Turul: A nyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 
 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben korcsolyázás 

tárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, korcsolyaversenyek 

30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással, versenyszerűen. 

Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formá-

lis és informális kertek között űzhető új testedzési formák megisme-

rése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenál-

ló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környeze-

ti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bő-

vítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új sportági moz-

gásformák megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése, 

technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A tech-

nikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tudatosítá-

sával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és tu-

datos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az sporteszközök-

ről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözékről  
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Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási körül-

mények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: elő-

re- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és gya-

korlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált végrehaj-

tása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ közreműködésé-

vel is. 

Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták elsajá-

títása a fenyegetettség elkerülésére.  

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés 

után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés hárítása 

oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogá-

sokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel 

stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - külön-

böző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított 

állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban majd oldalazó 

szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, 

társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézki-

húzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. Rézsú-

tos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A leszorítá-

sokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek befogott leszo-

rítás technikákból történő szabadulás adott időn belül (pl. 25 mp). Mi-

ni földharc küzdelem leszorítás technikák befogására irányulóan. 

Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső horogdo-

bást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos 

leszorítás. 

Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

természetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, 

emelések-hordások, függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel 

történő gyakorlatok). 

 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, anató-

miai ismeretek, testi és 

lelki harmónia. 
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páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított elemeinek 

alkalmazásával. A tehetséges tanulók sportágspecifikus tudásának 

növelése a diáksportban történő versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompí-

tások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyze-

tek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz iga-

zított fejlesztés módszerei. 

A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek kiemelke-

dő képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő érté-

keinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi akarati 

tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanítá-

saiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas és 

kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani 

szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, 

a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az 

óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell küz-

deni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérle-

tek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 
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A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás fel-

mutatása.  

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban. 

 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfo-

gadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondola-

tok, vélemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a len-

dületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának je-

lenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása 

a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfele-

lő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhang-

ban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyomá-

nyokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhe-

tő erősebb belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyomá-

nyos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 
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Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő al-

kalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 
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Gimnázium 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom 

közösen vallott értékeinek közvetítésére.  Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturá-

lis identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai 

és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, 

illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfe-

lelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 

funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók ön-

álló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló folyamatosan fejlő-

dő szövegértési és-alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttmű-

ködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, té-

nyezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzé-

sére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kife-

jezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása 

során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhely-

zetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá 

a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, 

fejlődő rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzésé-

hez és a hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a be-

szélőtől független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése 

során jön létre. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett 

tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv 

jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egység-

ben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tarta-

lommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás 

iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. E 

feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok 

megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok 

mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati felisme-

réseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diá-

kokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkelté-

se és megerősítése, az irodalomnakmint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megis-

mertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a 

kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokolda-

lú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. Az irodalomtaní-
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tás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, intenzív 

élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén pedig az 

önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a diákokat. Átélhetnek, 

megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek olyan élet-

helyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, ma-

gatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvénye-

síthetők. Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, gondo-

latmenetek, világlátások, meggyőződések iránt. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, 

amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fo-

galmi műveltség felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

(Ahogyan e kerettanterv részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület, tantárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – fel-

építette a maga sajátos fogalomrendszerét.) A fogalomrendszer lehetővé teszi, illetve alapul 

szolgál a nyelvi, irodalmi jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez. A fogalmakkal kap-

csolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-

érzelmi nevelődéshez. Ez pedig, különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny 

serdülőkorban, támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az irodalmi 

olvasmányok, élmények belső tartalékok is, fejlesztik az önismeretet, a valóságismeretet, 

összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgyunk tehát nem a kevésbé a konkrét 

egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges attitűdök 

kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. Az emberi kapcsolatok 

mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése, felfogása, értékelése 

fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek révén megismert különféle alkatok, 

magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés az 

értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése módot az empátia, az önismeret és az 

erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez. A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé 

válnak annak bemutatására, másokkal való megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a 

magyar és a világirodalom alkotói különböző korok és emberek tapasztalatit, élményeit, 

gondolatait, erkölcsi megfontolásait. Mindezzel hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális 

identitásuk alakulását, megerősödését. Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos 

emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több szempontból elemezhető modelleket 

mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is 

támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős 

döntéseiket. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók 

éljenek meg, szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni 

feladatvállalásban, anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben 

(pármunkában, csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési 

eljárások alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti tanulási képességeiket, ezáltal 

támogatja középiskolai tanulmányaik sikerességét is. Szövegértési és szövegalkotási tudásuk 

alkalmazása minden tantárgyban érvényes és alkalmazható. A fenntarthatóságra és 

környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez 

felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum 

típusú szövegek feldolgozása révén. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a környezeti 

hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom viszonyával foglalkozókat előnyben 

részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is van motiváló ereje, ha ilyen 

össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat 

érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek 
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megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való 

tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes 

területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás 

kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

Mindebben számíthatunk a tanulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A 

magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is 

igényt teremtsen. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 

térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel 

alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális 

kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a 

könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta 

lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 

információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, 

az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása.  

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a 

tananyagot (Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és 

dráma, Irodalom és kultúra) – a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek 

sorrendjének megállapításához. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy rendelkezésére álló óraszám 90%-át a kerettan-

terv a következőképpen kezeli: 9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalomórával, 10-12. 

évfolyamokon pedig heti 1 nyelvtan és 3 irodalomórával számol. Így a jelzett 90%-os arány-

nyal a kerettanterv a 9-10. évfolyamon összesen 260 órát, a 11-12. évfolyamon pedig össze-

sen 242 órát fed le. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékeny-

ségek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, 

fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az 

anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás, biztos, problémaérzékeny he-

lyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyíté-

se; az értő hangos és néma olvasás, amely magában foglalja a különféle nyelvi szintek jelen-

ségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, 

a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az 

önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, 

műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) különféle hordozó-

kon közzétett szövegek olvasása, illetve megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szöveg-

alkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló 

jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véle-

mény megfogalmaztatása szóban és írásban. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a 

beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás 

kialakítása, hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése, a 

hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a 

beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.  
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Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, 

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önállóan al-

kalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. Cél az önálló kézikönyv-

használat mellett a biztos helyesírású szövegek megírása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási prob-

lémák megnevezésére a hibák önálló javítására. 

A magyar nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, 

publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését 

jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl. szinonimitás, többértelműség, 

konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok, hangszimbolika, jóhangzás). A szövegek 

feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) 

szövegelemzési eljárások alkalmazása, a fent mondottakkal egybehangzóan szakmai-

tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében. 

Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani 

ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek 

értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut 

oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes szakmai-tudományos, publicisztikai – 

írott, audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek, metaforikus, metonimikus 

jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs szándékok, technikák felfedezésére, 

szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti és 

stiláris egység, a vizuális megformáltság, a kifejtettség és információs gazdagság 

fölismerésére, értékelésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, 

jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) 

szövegalkotásra e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi 

művek üzenetének teljesebb megértésére.  

Az irodalomtanítás feladata – szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel – az 

olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek 

műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl. 

a kontextus, a téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási 

eljárások keretében különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek, 

alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését 

elősegítő elemző-értelmező tevékenységek, a költői nyelvhasználat összetettségének 

felismertetése, a grammatikai eszközök funkciójának tudatosítása.  

A 9–10. évfolyam továbbfejleszti a narratív és a dráma műneméhez tartozó művek 

megértését, melynek része az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és 

cselekményszervezés, illetve jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése, a drámai 

közlésmód jellemző szövegtípusainak felismertetése különböző szövegfeldolgozási 

eljárásokkal, kreatív tevékenységekkel. Mind a művek hatásának, mind mélyebb 

megértésének feltétele az előreutalások, késleltetések és az elbeszélő művek motivikus-

metaforikus szintjének értelmezése, továbbá a művekben megjelenített értékek, erkölcsi 

kérdések, motivációk, magatartásformák megbeszélése, értelmezése, megvitatása.  

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, 

különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert 

korszakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák 

felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, 

utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése. A 

gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert 
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formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban.  

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés 

egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. 

beszámoló, ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó 

és képi) információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és 

felhasználására. Mind a magyar nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információ-

felhasználás normáinak (pl. a források megjelölését, idézést) közvetítése. Elvárható önálló 

műelemzés készítése adott szempont/ok szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

 9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció, tömegkommunikáció 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törek-

vés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbá-

lis kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítá-

sok megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének 

megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák is-

merete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, 

kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 

a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szöve-

gek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommu-

nikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) megfele-

lően. 



 

1041 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszer-

kesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyze-

tek a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontex-

tus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korláta-

inak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális 

kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos al-

kalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikáció-

ban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljá-

nak dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommuni-

káció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásá-

val. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 

csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség‖ (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

Számonkérés. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: média-

műfajok és jellemzőik; 

médiatudatosság. a 

média társadalmi hatá-

sa. 

 

Dráma és tánc: be-

szédhelyzetek, drama-

tikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: A 

vizuális kommunikáció 

különböző formái; 

megkülönböztetés, 

értelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (te-

kintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), tömegkommuniká-

ció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismerte-

tés, ajánlás). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és 

azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatá-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhang-

zók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüg-

gése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, vala-

mint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlí-

tás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 

egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 

elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondat-

szerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szin-

tű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Számonkérés. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangtana, 

alaktani szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, össze-

tett mondat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírási ismeretek 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát 

használata, helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  Minden tantárgy: he-
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A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funk-

ciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányo-

zására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulaj-

donnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funk-

ciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezé-

se. 

Számonkérés. 

lyesírás. 

 

Informatika: helyes-

írás-ellenőrző progra-

mok ismerete, haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szöveg 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tu-

dás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 

típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosí-

tása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek meg-

figyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szö-

vegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti érte-

lemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkal-

mazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rend-

szerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli 

és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök 

és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegysé-

gek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 

szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a forrásszövegek 

típusai. 

 

Idegen nyelvek: az ide-

gen nyelvi szöveg/ek 

kultúrafüggő felépíté-

se. 

 

Biológia-egészségtan; 
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színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos 

jegyek megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és hasz-

nálhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

Számonkérés. 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: a természettudo-

mányos ismeretterjesz-

tő, illetve szakszöve-

gek témahálózata, szó-

kincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, 

kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, for-

gatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elekt-

ronikus; spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelvtan 
 

10.évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Ol-

vasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és mű-

fajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozó-

kon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelé-

se. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-

tása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásá-

nak képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző té-

májú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, in-

ternetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 

az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értel-

mezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jel-

lemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szöveg-

tömörítés, szövegbővítés. 

 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (kataló-

gus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosí-

tó jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és 

etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésé-

nek, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása 

a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kér-

dése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrás-

jegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Számonkérés 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források feldol-

gozása; esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: informá-

ciókezelés, forrásfel-

használás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Stilisztikai alapismeretek 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakza-
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tok, nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, 

nyelvi norma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felisme-

rése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelensé-

geinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stí-

lusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesz-

tése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a tár-

salgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértéké-

nek megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegal-

kotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stí-

lushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tuda-

tos használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publi-

cisztikai és a tudományos nyelvhasználatban. 

Számonkérés 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek stílus-

jellemzői. 

 

Idegen nyelvek: be-

szélt nyelvi stílusre-

giszterek. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: metaforák a ter-

mészettudományos 

szövegekben. 

 

Dráma és tánc: drá-

majáték; társalgási 

stílusárnyalatok meg-

jelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nyilvá-

nos megnyilatkozások, 

különféle műsortípu-

sok, illetve internetes 

felületek jellemző stí-

lusregiszterei. 

 

Informatika, könyvtár: 

kézikönyvek, egy-

nyelvű szótárak hasz-

nálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). 
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Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, iro-

dalmi).  

Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szó-

alkotás, poétizáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Jelentéstan 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk 

a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének 

és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 

üzenetek jelentése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. 

értelmező, szinonima). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati 

köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a 

nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egy-

nyelvű szótárak használata. 

Számonkérés. 

Idegen nyelvek: moti-

vált, motiválatlan sza-

vak, szórend. 

 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek; Etika; Filo-

zófia: kifejezések köz-

nyelvi és tantárgyi 

jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szó-

pár, ellentétes jelentés. 
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Magyar irodalom 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 

elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A 

kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típu-

sai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák meg-

ismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értel-

mezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai 

kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; tör-

ténettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

(részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó, 

Alkaiosz, Szimónidész) és  

 prózaepikából (Aiszóposz fabu-

láiból). 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, továbbélé-

se többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalom-

ban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető 

emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és 

eposzokban 

 megismer irodalmi alapfor-

mákat, műfajokat és motívu-

mokat;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői néző-

pontokat és a narratív struk-

túra szerepét; 

 felismeri a görög kultúra má-

ig tartó hatását: pl. archetipi-

kus helyzetek, mitológiai és 

irodalmi adaptációk, intertex-

tualitás; mai magyar szó-

kincs. 

Vizuális kultúra: az an-

tik-görög művészet né-

hány alkotása; illusztrá-

ciók és irodalmi művek 

párhuzamai, későbbi 

korok témafeldolgozá-

sai. 

 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az antik világ nagy 

szónokai, történetírói. 

 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ tudományos-

ságának öröksége. 

 

Filozófia: antik filozó-

fusok, filozófiai irány-

zatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konven-

ciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, 

himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 

6 óra 

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

konfliktus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésé-

nek képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház jellem-

zői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az 

Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a dráma-

történetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű olvasá-

sára, befogadására, értelme-

zésére, egy drámarészlet elő-

adására;   

 felismer különféle magatar-

tásformákat, konfliktusokat, 

értékeket és hibákat (harmó-

Vizuális kultúra; Törté-

nelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

görög és római színház-

építészet.  

 

Földrajz: egy-két fenn-

maradt antik színház 
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nia, mértéktartás, hübrisz); 

ezek elemzésével, értékelé-

sével fejlődik erkölcsi érzé-

ke; 

 pontosítja a katarzis fogal-

mát; felismeri, hogy a befo-

gadóra tett hatások változato-

sak; 

 képes a műről szóló vélemé-

nyek kritikus befogadására.  

topológiája. 

 

Etika; filozófia: Ariszto-

telész Poétikájának né-

hány alapvetése. 

 

Dráma és tánc: szín-

házművészet, színház-

történet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dia-

lógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katar-

zis.   
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik római irodalom 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmér-

tékes verselés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 

azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Ha-

tásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 

epikából, Horatius és Vergilius 

egy műve, továbbá például Ca-

tullus, Ovidius, Phaedrus – mű-

vek vagy részletek. 

 

A római irodalom műfajainak, 

témáinak, motívumainak hatása, 

továbbélése. 

A tanuló 

 azonosít, értékel emberi ma-

gatartásformákat a művek, il-

letve a szerzők portréi alap-

ján; véleményezi a horatiusi 

életelvek érvényességét;  

 megismer irodalmi műfajo-

kat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 

kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra má-

ig tartó hatását (mitológiai és 

irodalmi adaptációk, intertex-

tualitás; Catullus / Horatius 

noster; latinizmusok a mai 

magyar szókincsben). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Földrajz: az antik 

római kultúra topológiá-

ja. 

 

Vizuális kultúra: kora-

beli művek és későbbi 

feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-

történet. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élet-

helyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, befo-

gadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a tíz-

parancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Újszövetségből 

(pl. Máté evangéliuma; példabe-

szédek, pl. A tékozló fiú, Az ir-

galmas szamaritánus; a passió, 

Pál apostol „szeretethimnusza‖; 

az Apokalipszis egy részlete). 

 

A bibliai hagyomány továbbélése 

az európai és a magyar szóbeli és 

írásos kultúrában (pl. szókincs-

ben, szólásokban, témákban, 

motívumokban). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai 

élethelyzeteket, magatartás-

formákat, témákat, motívu-

mokat; 

 tudja néhány közkeletű bibli-

ai szólás, állandósult kifeje-

zés eredetét és jelentését; 

 ismeri a Bibliához kapcsoló-

dó ünnepek, hagyományok 

(karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tar-

talmát; 

 tudatosítja a bibliai motívu-

mok, témák, műfajok to-

vábbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra 

és művészetre (zene, képző-

művészet, film; dramatikus 

hagyomány; parafrázisok, 

adaptációk többféle művésze-

ti ágból).  

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a Biblia hatása 

más művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, kü-

lönféle művészeti ágak 

példáival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. század-

ban (középkor) 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományai-

val, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problé-

máinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megérteté-

se, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világ-

kép, értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. 



 

1052 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4–14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a külön-

féle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi költé-

szet,vágánsdalok.  

 

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. sz.). 

A tanuló 

 megérti a történelmi és mű-

velődéstörténeti korszakolás 

problémáit (ókor- középkor- 

reneszánsz fogalmak koordi-

nátái; 

 megismerkedik a középkori 

irodalom jellegével az óke-

resztény és középkori sza-

kaszban; a vallásos és világi 

irodalom együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását 

a középkorra (pl. Vergilius-

Dante);  

 néhány szemelvény alapján 

értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a középkori építé-

szet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása.  

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Villon-

fordításokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költé-

szet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balla-

daforma, refrén. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. század-

ban (reneszánsz) 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novel-

la, reneszánsz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi élet-

ben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói maga-

tartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése. 

Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudato-

sítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, 

versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

 

Az itáliai kora reneszánsz iroda-

lomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy no-

vella).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, ér-

tékeket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio néhány 

műve alapján megismerkedik 

a kor lehetséges/sajátos alko-

tói magatartásaival (kettőssé-

gek: tudós humanizmus és 

személyes élményanyag, il-

letve a szórakoztatás szándé-

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz épí-

tészet, képzőművészet, 

zene néhány alkotása. 



 

1053 

 

ka);  

 pontosítja ismereteit mű-

elemzés alapján a novella 

műfajáról; felismeri a szo-

nettformát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékeny-

séggel 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 

történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 

vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi elő-

adási formái). Rögtönzés cse-

lekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz kap-

csolódó drámajáték előkészí-

tésében és előadásában;  

 képes rögtönzésre (cselek-

ményváz és adott állandó tí-

pusok alapján);  

 megismer néhányat az euró-

pai színjátszás máig élő ha-

gyományaiból;  

 felismeri az előadásmódok és 

színpadformák sokféleségét a 

középkori játéktípusokban. 

Dráma és tánc: dráma 

és színháztörténet, já-

téktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 

állandó típusok, színpadformák. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 

megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség sze-

repének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelődés-

történeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

 

 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos em-

lékeit (kötelező művek: HB; 

ÓMS); 

 megismeri a középkori írásbe-

liség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és to-

vábbélésüket későbbi korok-

ban (l. „Halotti beszéd‖-ek) 

Történelem és állam-

polgári ismeretek: a 

könyvnyomtatás törté-

netéről; könyvtártörté-

net. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és 

emberi szerepvállalását; sze-

mélyes élményanyagának 

költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű 

néhány fontos témáját, a lírai 

alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, katonás-

kodás, test és lélek);  

 megismeri néhány fogalom 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 15. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz kul-

túra Magyarországon. 
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változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: Pannó-

nia dicsérete és Janus Panno-

nius még egy műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

8 óra 

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

vum. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek felisme-

rése. A szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésének kérdései. Élet-

formák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő lét. 
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, 

szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 

Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos 

formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Balassi Bálint lírája; költői tuda-

tosság; az életmű néhány temati-

kus és formai jellemzője. 

 

Egy katonaének (kompozíció, 

értékrend). 

Legalább további két mű értel-

mezése (szerelmi tematika, pl. 

Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy 

könyörgésvers, pl. Adj már csen-

dességet) 

Megformáltság, szerkezet (pl. 

aranymetszés, hárompillérű 

kompozíció). 

A tanuló  

 megismeri az alkotó költői 

portréját és magatartását (az 

életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű megkö-

zelítési problémáit (kötet-

kompozíció; kéziratos éne-

keskönyv; különféle felfogá-

sok: kompozíció / tematika); 

 megkülönbözteti a dallam-

vers és szövegvers fogalmát; 

 tud ritmizálni ütemhangsú-

lyos formákat, felismeri a 

Balassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 

katonaének és még egy-két 

mű.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a 16. sz. kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra: a rene-

szánsz kultúra Magyar-

országon; az aranymet-

szés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, rímel-

helyezkedés, Balassi-strófa.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16–17. század) 

Órakeret 

 4 óra 
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Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílus-

irányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a 

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 

megnevezésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: Dante, 

Cervantes: Don Quijote (részlet). 

 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, stí-

lus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az irányza-

tokról, szerzőkről, művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhasználati 

problémákat (művelődéstör-

téneti korszak, korstílus, stí-

lusirányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni a 

reneszánsz / barokk / klasszi-

cizmus alapvető formai és 

stílusjegyeit, ismeri ezek esz-

tétikai hátterét;  

  műismereti minimuma: Cer-

vantes: Don Quijote (részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti ág-

ból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

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

században és Shakespeare 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A szeretet-

teljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakes-

peare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma jel-

lemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a dráma 

létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése drámajáték-

kal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélé-

se. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művészetének mai 

hatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az angol színház a 16–17. szá-

zadban (színház, előadás és dra-

maturgia összekapcsolódása). 

A tanuló 

 ismer néhány Shakespeare-

témát, szállóigét; 

Vizuális kultúra; Ének-

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: illuszt-
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Shakespeare egy drámája (Ham-

let / esetleg Romeo és Júlia vagy 

más, választott mű).  

 képes egy mű részletes elem-

zése kapcsán a hősök jellem-

zésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói elvárá-

sok (korabeli közönség) és a 

dramaturgia összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet kidol-

gozásában és előadásában;  

 felismeri a dráma másik lét-

formáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői értelme-

zések hatásával); értékeli az 

újrafordítások, filmes feldol-

gozások szerepét;   

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: egy 

Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kri-

tikus befogadására; egy szó-

beli érettségi témakör anya-

gának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifej-

tésére.   

rációk, zenei és filmes 

feldolgozások Shakes-

peare-művekből. 

 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet, színpadi hatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank ver-

se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 

10. osztály 

 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista szín-

ház (17. század) 

Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás 
Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatai-

nak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. Műelemző ké-

pesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, ma-

gatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve színházi 

előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. Tra-

gédia és komédia. 

A francia színház a 17. század-

ban (színház, előadás és drama-

turgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más mű-

ve). A komikum megjelenési 

formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista nor-

matív esztétika sajátosságait 

(műfaji hierarchia, szabá-

lyok); a korabeli elvárások és 

a dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum műfaj-

formáló minőségét és válto-

zatait (helyzet- és jellemko-

mikum); 

 képes egy mű részletes elem-

zése kapcsán a hősök jellem-

zésére, magatartásuk, konf-

liktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet kidol-

gozásában és előadásában;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: egy 

Molière-mű elemző feldolgo-

zása és memoriter: egy rész-

let; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények kri-

tikus befogadására; egy szó-

beli érettségi témakör anya-

gának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifej-

tésére.  

Dráma és tánc: színház-

történet, a színpadi kísé-

rő zene, a koreográfia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mérték-

tartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, 

bizalmas, rezonőr. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 
gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a 

barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai meg-

oldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepé-

nek bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének tá-

mogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter ér-

tekező prózájából (hitvita, prédi-

káció). 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-

lem (részletek); a barokk eposz 

(szerkezet; koncepció; ember-

eszmény /a főhős mint Krisztus 

katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk formajegye-

it az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

 megismeri világkép és műfaj-

ok, poétikai / retorikai megol-

dások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi kellé-

kek hagyományozódásával, az 

antik és barokk eposzok kü-

lönbségével (koncepció, szer-

kezet, értékrend, emberesz-

mény); 

  műismereti minimuma: Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a barokk forma-

jegyei a festészetben, 

építészetben, a zené-

ben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek 

elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 

ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás és 

megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvi-
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lágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és stílusirány-

zatai: klasszicizmus, szentimen-

talizmus (érzékenység), rokokó.   

 

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

Schiller különféle műfajú alkotá-

saiból.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az eszme-

történeti korszak, filozófiai 

irányzat és stílusirányzat ka-

tegóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér 

és a stílusirányzat, műfaj, te-

matika néhány összefüggését, 

az egyes irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi műfaja-

it, máig ható kérdésfeltevése-

it az európai irodalmakból 

vett egyes szemelvények 

alapján;  

 választható beszámolót ké-

szíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane Aus-

ten, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Swift, Voltaire, Goethe egy-

egy művének /részletének 

ismerete. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: klasszicizmus, 

rokokó más művészeti 

ágakban; megzenésített 

irodalmi művek (pl. 

Goethe, Schiller alkotá-

sai). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Filozófia; Etika: a 

felvilágosodás korának 

bölcselete; értekezések 

a kor szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fik-

ció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énre-

gény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 

megbecsülése. 

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 

gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás 

időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; 

a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismer-

tetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a felvilá-

gosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó 

irodalmi formák; Mikes Kele-

men: Törökországi levelek rész-

lete). 

 

A felvilágosodás korának iro-

dalma.  

Művelődési programok. Besse-

nyei György értekező prózai mű-

vének részlete (pl. Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi köz-

pontok, sajátos életutak (pl. Ba-

tsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszer-

vező tevékenysége és írói mun-

kássága (legalább egy epigram-

mája). 

 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és 

stiláris sokszínűsége A Remény-

hez, A tihanyi Ekhóhoz és  még 

legalább egy mű (pl. Az estve, 

Tartózkodó kérelem, A Magá-

nossághoz) alapján. 

 

Berzsenyi Dániel portréja; jel-

lemző műfajok, témák, életérzé-

sek költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább 

még egy mű (pl. Levéltöredék 

barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv ügyében 

született legfontosabb progra-

mok, értekezések gondolatait; 

Kazinczy tevékenységét; a ma-

gyar felvilágosodás időszaká-

nak, irodalmi életének néhány 

sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási moz-

galom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és Ber-

zsenyi életművének jellegével, 

az alkotók helyével, szerepével 

a magyar irodalom történeté-

ben; felismer jellemző stílus-

irányzatokat, műfajokat, verstí-

pusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

(részlet), Kazinczy Ferenc egy 

epigrammája; Bessenyei 

György egy értekező prózai 

részlete; Csokonai Vitéz Mi-

hály: A Reményhez; A tihanyi 

Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi 

Dániel: A közelítő tél, A ma-

gyarokhoz I. és egy mű.  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 

alkalmassá válik legalább 3-4 

alkotásuk és a műveikről szóló 

vélemények, elemzések értel-

mezésére; egy-egy szóbeli té-

makör kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: stílus-

irányzatok egymás-

mellettisége a 18. 

században.  

 

Földrajz: a témakör-

höz, az alkotókhoz 

kapcsolódó topológia.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szi-

multán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszeg-

zés, időszembesítő verstípus.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszo-

nyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és 

erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kri-

tikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képessé-

gek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának jel-

lemzői (esztétikai elvek, művészi 

szabadság, stílus- és formaje-

gyek; ironikus látásmód, gro-

teszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. törté-

nelmi regény, bűnügyi történet, 

drámai költemény, verses re-

gény). 

Társadalmi típusok (felesleges és 

karrierista hősök, hivatalnokok) 

megjelenése a romantikával egy-

idejű, realista szemléletű művek-

ben. 

 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 

Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol 

műveiből. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló  

 felismeri az életművek egy-

másmellettiségét az 1830-as 

években (klasszika, romanti-

ka, realizmus tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, Bal-

zac) és a romantika korstílus-

jellegét, jelentőségét; a ro-

mantika és a kritikus, realista 

szemlélet együtthatását;   

 megismeri az irodalmi libera-

lizmus szerepét és hatását az 

esztétikára (új műfaji változa-

tok; stiláris és hangnemi ösz-

szetettség, irónia és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoff-

mann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol egy-egy mű-

vének / részletének ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi olvas-

mány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót ké-

szíthet egyéni olvasmányél-

ménye alapján a korszak mű-

veiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus befoga-

dására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romantika 

művészete.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a roman-

tika, romantikus mai 

médiaértelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán Órakeret 

7óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős 

összeomlása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti 

dráma‖ mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (prob-

lematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás‖). Érve-

lő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti konf-

liktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk ösz-

szeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti megol-

dások (az V. felvonás szere-

pe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház törté-

netének néhány sajátosságát 

(az állandó magyar színház hi-

ányát, törekvéseket a létreho-

zására);   

 képes elemezni nemzeti tragé-

diánk sajátosságait (problema-

tika, drámai szerkezet és nyelv, 

sajátos lezárás, „megoldás) 

 megismer néhány álláspontot a 

műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy felvé-

telét), és közös elemzéssel ér-

tékelik az adott interpretációt;  

 műismereti minimuma: a tra-

gédia (házi olvasmány) elemző 

feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű értelme-

zéseinek kritikus befogadására; 

egy szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifejté-

sére. 

Ének-zene: 

operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

17 óra 
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Előzetes tudás Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelve-

tések szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és íté-

letalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti romanti-

ka–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének fel-

ismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelme-

zésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, 

a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. szá-

zad első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és közös-

ségi sors. Hymnus és még egy 

lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 

Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti 

hagyományok és / vagy a 

Parainesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. 

Romantikus világlátás, tematika 

és képalkotás lírában és drámá-

ban a Szózat; Előszó és még egy-

két lírai alkotás (pl. Késő vágy; 

Gondolatok a könyvtárban; Az 

emberek, A vén cigány) alapján, 

illetve a Csongor és Tünde ér-

telmezésével (pl. alapkérdések, 

értékszerkezet, motívumok, mű-

faji sajátosságok: mesejá-

ték/drámai költemény).  

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom né-

hány sajátosságát a 19. század 

első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 

romantika-népiesség fogalmak 

tartalmát, szerepét és jelentő-

ségét; 

 tisztában van Kölcsey és Vö-

rösmarty életművének jellegé-

vel, az alkotók helyével, sze-

repével a magyar irodalom tör-

ténetében;  

 műismereti minimuma: Köl-

csey: Hymnus, Huszt és még 

egy lírai mű, egy értekező pró-

zai részlet; Vörösmarty: Szó-

zat, Előszó és még egy-két lírai 

mű, valamint a Csongor és 

Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty kap-

csán alkalmassá válik legalább 

négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a magyar 

romantika más művé-

szeti ágakban.  

 

Földrajz: az alkotók-

hoz kapcsolódó topo-

lógia. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a reformko-

ri művelődés és társa-

dalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, 
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életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életút-

járól, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és 

más lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, 

műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönbözteté-

se, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellemző 

alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

 

Témák (pl. szerelem, táj, ars 

poetica), versciklusok; lírai 

műfajok és líratípusok (pl. 

dalok, helyzetdalok, ódák, 

elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és 

versformák változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző feldolgo-

zása.  

 

Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

 

Utalás egy-egy téma, motí-

vum, poétikai jellemző kor-

társ irodalmi megjelenítésére; 

az evokáció, az intertextuali-

tás néhány példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói kor-

szakait; Petőfi helyét, szerepét a 

magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus korstí-

lus és a népiesség stílustendenciá-

jának együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri 

Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző hang-

nemeit (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés meg-

fogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az Alföld; 

Nemzeti dal ; János vitéz; A pusz-

ta, télen; A XIX. század költői; 

Európa csendes, újra csendes…; 

Szeptember végén és még három-

négy mű és memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életművének 

bemutatására (legalább 10–12 lírai 

és 1–2 verses epikai alkotás alap-

ján); a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmácsolásá-

ra. 

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

 

Földrajz: Petőfi életút-

jának topológiája. 

 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romanti-

ka művészete, Petőfi 

művek feldolgozásai 

(hangoskönyv, szín-

ház, rajzfilm, dal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköl-

tészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, hero-

izmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, 

anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 

problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszél-

getés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak 

különbségéről, a különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: 

Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátos-

ságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai. Felkészítés 

egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre. A 

történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az életművé-

ben;  

regényírói művészetének sajátos-

ságai a romantikus prózaepika 

jegyében.  

 

Jókai Mór: Az arany ember (eset-

leg más regényének) elemző ér-

telmezése sok szempontú meg-

közelítéssel,  

pl.: a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és mo-

tivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz pl. 

természet és civilizáció, bűn és 

büntetés, kettős jellem).  

A tanuló 

 tisztában van a korabeli és a 

mai olvasóközönség befoga-

dói elvárásainak különbségé-

vel;  

 ismeri Jókai helyét a magyar 

regényirodalom történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus ábrá-

zolásmód sajátosságait és a 

romantikus regény jellemző 

műfaji változatait;  

 képes egy regény sok szem-

pontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy 

regénye: Az arany ember 

(vagy más, pl. Egy magyar 

nábob, Fekete gyémántok)  

 egy regényelemzés kapcsán 

képes önálló szóbeli tétel ke-

retében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Hon és népismeret; tör-

ténelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

vizuális kultúra; ének-

zene: a romantika mű-

vészete. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

művek filmes feldolgo-

zásai.  

 

Földrajz: a regény/ek 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdo-

ta. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
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Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informa-

tikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes 

arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen 

tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömeg-

kommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, gram-

matikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázla-

tot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek 

kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e ké-

pesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja 

ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 

értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

 

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tu-

datos alkalmazására.  

 

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlításá-

ra, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művek-

ről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lé-

nyegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszkö-

zök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése 

különféle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek 

értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 
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A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok felfe-

dezése, értelmezése, kezelési módok keresése.  

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, 

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 

megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 

nyelvei között, továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink (A Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a 

magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a 

társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az 

érettségire és a továbbtanulásra.  

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 

műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, meg-

szűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkeze-

tek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése.  

Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az euró-

pai hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, 

megnevezése az életművekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg 

mozgalomszerű vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban;a tár-

gyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének megismerése, az egyes irányzatok egymás mel-

lett éléséből néhány következtetés megfogalmazása.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző néző-

pontból, illetve különféle címzetteknek, önálló műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott 

kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az érvelő lépes-

séget, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését támogatja a 

jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsá-

tás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfo-

gása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs 

irodalomban, más művészeti ágakban.  
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Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és 

ennek példáiként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, meg-

figyelése, a rájátszás, az evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak 

néhány példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg 

változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak változó jelen-

tésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek 

megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres könyvtárhasz-

nálat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő (például műelemző, 

művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – audiovizuális, digitális forrá-

sok – alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás, prezen-

táció formájában. E tevékenység része a hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli fel-

adatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás 

többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítése. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi 

szövegek befogadásában, megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a 

magyar és az európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E 

témakörben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például 

antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a 

televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két 

tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez 

tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, 

rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, 

megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); az 

adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas 

művészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, 

vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak 

bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 

A továbbtanulásra való fölkészülésként feladattá tehető egyéni „kutatómunka‖ alapján 

nagyobb lélegzetű dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális 

források alkalmazása, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés 

tudásanyagának hasznosításával; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus 

ismeretterjesztő információforrásokban (például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar 

elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdések megvitatásához információk kiválasztása és 

újrarendezése. 

A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás 

a régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények 

körében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

11. osztály 

 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkí-

vánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfe-

lelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzet-

ben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklám, 

meggyőzés, manipulá-

ció. 
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valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs szándé-

kok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Vizuális kultúra: képi 

közlés. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciók, dialógusok értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Retorika 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazá-

sa a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszóla-

lásokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megis-

mertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-

gyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-

ben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmá-

csolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves ma-

gyar szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti meg-

nyilatkozások retori-

kája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meg-

győzés, befolyásolás, a 

hatás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a szín-

padi beszéd retorikai 

elemei, klasszikus 

monológok értelmezé-

se. 

 

Matematika: bizonyí-

tás, érvelés, cáfolat. 
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Filozófia: Érvelési 

szerkezetek tudatosítá-

sa 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszé-

ki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekin-

tés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Általános nyelvészeti ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, kommuni-

káció, nyelvi toleran-

cia. 

 

Vizuális kultúra: a vi-

zuális nyelv összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Pragmatikai ismeretek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szö-

veg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajta-

ni.  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a kü-

lönféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak meg-

figyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve meg-

sértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvi kommunikáció, 

udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szö-

vegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzői-

nek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontex-

tusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elekt-

ronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalko-

tás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésfor-

mák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészíté-

sekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetősé-

geinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: szöveg-

szerkesztési, könyvtár-

használati, információ-

keresési ismeretek.  

Filozófia: A globális 

világ kihívásaira kínált 

erkölcsfilozófiai vála-

szok megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 
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Magyar nyelv 

12. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelv és társadalom 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 

tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményal-

kotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és 

nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet nyelvhasz-

nálatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek 

jellemzőinek megfigyelése. 

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 

valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásá-

nak megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszí-

nűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban 

élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és felada-

tai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi nor-

ma. 

 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 

használati köre, szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 

funkciójuk. 

 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 

területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a két-

nyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 

szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 

 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

nemzetiségek, beván-

dorló magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának törté-

nelmi, társadalmi okai, 

tendenciái. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az in-

formációs társadalom, 

mediatizált nyelvhasz-

nálat. 

 

Földrajz: a magyar 

nyelvhasználat területi 

tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 

irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 
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Szleng, argó. 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvtörténet 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alap-

vető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelv-

járások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 

világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 

tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányok-

kal. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 

kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelv-

rokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 

magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonsá-

gának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság bizonyítéka-

inak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelv-

emlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelv-

emlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézi-

könyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a magyar nép 

vándorlásának történe-

te, nyelvemlékek, kó-

dexek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 

Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ismeretek a nyelvről 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköre-

inek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; Etika; Filozófia; 

Idegen nyelvek: a 

nyelvről, a nyelvhasz-

nálatról szerzett isme-

retek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelen-

tés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 

 

 

Magyar irodalom 

11. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 

ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes 

versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 

Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések felve-

tése és értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; kor-

szakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összevetése, 

az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költé-

szete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jel-

lemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 

verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogal-

mazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

alkotások. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Arany költői sze-

repét a magyar irodalom tör-

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás. 
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A romantika utáni költőszerep-

lehetőségek és lírai tendenciák.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elégia) és szer-

kesztésmód, verstípusok (pl. idő- 

és értékszembesítés, létösszeg-

zés) a nagykőrösi és a kései köl-

tészetben (Letészem a lantot, 

Epilogus és legalább még két-

három lírai alkotás). 

 

A ballada műfaji sajátosságai; 

tematikus és szerkesztésmódbeli 

különbségek a két balladakor-

szak alkotásaiban (A walesi bár-

dok és még legalább 1–2 balla-

da). 

A Toldi estéje elemző bemutatá-

sa.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

ténetében; költészetének jel-

legét;  

 műelemzések során megis-

meri Arany jellemző lírai té-

máit, műfajait, poétikai meg-

oldásait, versformáit és né-

hány verses epikai alkotását;  

 megismeri a lírikus és epikus 

költőszerep szembeállítását, 

változó megítélését;   

 képes lírai és epikai alkotá-

sok önálló értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és 

a Toldi estéje néhány szem-

pontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a csoda-

szarvasról, Toldi, Családi 

kör, további egy-két ballada; 

Toldi estéje; Letészem a lan-

tot, Epilogus és még két-

három lírai alkotás (memori-

terek is); 

 képessé válik Arany életmű-

vének bemutatására (legalább 

5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada 

és a Toldi és a Toldi estéje 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Etika: bűn, bűnhődés, 

testvérféltékenység. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és idő-

mértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, 

létösszegzés).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai 

műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a 

küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támoga-

tása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tar-

talmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; 
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a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítés-

ből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember tragédi-

ája – sok szempontú műértelme-

zés. 

 

A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, szemé-

lyiségközpontúan / lírai szerke-

zet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, történelemszemlé-

let, bölcseleti háttér (szabadelvű-

ség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai költe-

mény műfaji változatának 

jellemzőit (filozófiai, bölcse-

leti tartalmak), sajátos drámai 

hőseit; többféle világfelfogás 

egyidejű létezését; - értelme-

zi a művet (lehetőleg többféle 

megközelítésből);  

 megismerkedik néhány műér-

telmezéssel, állásponttal;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzés-

sel értékelik az adott interpre-

tációt és a mű színpadra állí-

tásának lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és me-

moriter: részlet(ek) a műből, 

valamint szállóigévé vált so-

rok; 

 alkalmassá válik a mű értel-

mezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállí-

tására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai irányzatok a 19. 

században. 

 

Dráma és tánc: szín-

házművészet, a mű 

színrevitele különböző 

felfogásokban. 

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Tragédia 

hazai és nemzetközi 

színházi előadásairól, 

fordításairól, adaptáció-

iról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellen-

utópia, pozitivizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; impresszioniz-

mus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világ-

látású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságá-
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nak felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek 

értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, 

stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, tema-

tika, látásmód, stílus- és forma-

jegyek) a 19. század közepétől; a 

prózaepika újításai (nézőpontok, 

síkváltások, időszerkezet, polifó-

nia; új műfaji változatok) a kis- 

és nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, szimbolizmus 

és a lírai műnem megújítása (pl. 

a személyiség, a lírai közvetlen-

ség háttérbe szorulása, a látomás 

felszabadítása, objektivizálódás). 

 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kapcsolódó fogalmi ismere-

tek. 

A tanuló  

 felismeri a romantika és rea-

lizmus együtthatását, folyto-

nosságát az epikában; értel-

mezi a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 

és (pre)szimbolista európai 

líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi olvas-

mány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; né-

hány lírai alkotás értelmezé-

sére;  

 beszámolót / könyvajánlót 

készíthet egyéni olvasmány-

élménye alapján a korszak 

szerzőinek műveiből;  

 műismeret: néhány mű / rész-

let pl. Emily Brontë, Di-

ckens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, 

illetve Baudelaire, Rimbaud, 

Rilke, Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a korszak-

ról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges 

szóbeli tétel kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: impresszionizmus, 

szimbolizmus más mű-

vészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta köl-

tészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, 

tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és szín-

ház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvi-

tás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, 

Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morá-

lis vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának meg-

vitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, 

újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a kor-

szak drámairodalmának újdon-

ságai és két drámai alkotás, két 

szerző dramaturgiája.  

 

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. Ib-

sen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramatur-

gia sajátosságai, pl. az  analiti-

kus szerkesztésmód felújítása, 

középponti szimbólumok alkal-

mazása, reformátorok és 

rezonőrök, hangnemkeveredés 

stb.; a szerző problémafelvetése, 

pl. házassági válság, élethazug-

ság). 

 

Egy Csehov-mű elemző bemuta-

tása (pl. Ványa bácsi, Három 

nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátos-

ságai (pl. a drámaiság fogalmi 

változása; drámaiatlan/lírai drá-

ma; főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; csoport-

képek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus látásmód); 

új műfaji változatok, új játékstí-

lus. 

A tanuló 

 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző egy-

egy alkotását, újításaik figye-

lembevételével, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy felvé-

telét), és közös elemzéssel ér-

tékelik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második fe-

léből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítá-

sára és az abban megjelölt fel-

adat kifejtésére. 

Dráma és tánc: szín-

háztörténet. 

 

Etika: a szerzői prob-

lémafelvetések etikai 

szempontú megvitatá-

sa, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – port-

ré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője), novellaelemzések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhő-

dés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művek-

ben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség to-

vábbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány 

darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfi-

gyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői (leg-

alább. Egy műve, pl. Húsz év 

múlva, A vaáli erdőben, Az üstö-

kös). 

A századvég és századelő 

novellisztikája (műelemzési lehe-

tőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 

Sándor műveiből). 

 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, 

témák, motívumok és műfaji 

változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa 

(legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Besz-

terce ostroma, A Noszty fiú ese-

te…) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, jel-

lemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek; problematika 

(pl. megkésettség, dzsentriábrá-

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. máso-

dik fele magyar irodalmának 

sajátosságaival, ismeri a kor-

szak néhány jellemző ten-

denciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben pár-

huzamos líra helyzetét; Vajda 

és az Ady fellépése előtti köl-

tők (pl. Reviczky, Komjáthy) 

szerepét; 

 a századvég 

novellisztikájának néhány da-

rabját értelmezve fejleszti 

novellaelemzési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a ma-

gyar regényirodalom történe-

tében, alkotásmódjának jel-

lemzőit; képes egy regényé-

nek sok szempontú megköze-

lítésére, saját álláspont kifej-

tésére és adott szempontú, 

önálló novellaértelmezésre; 

lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: Vaj-

da János egy műve; Mikszáth 

Etika: Mikszáth művei-

ben felvetett erkölcsi 

kérdések megvitatása, 

pl. a kapcsolatok világa, 

törvény és lelkiismeret. 

 

Filozófia: a létre vonat-

kozó kérdések, etika, 

erkölcsfilozófia. 

 

Földrajz: a földrajzi tér 

regionális szerveződése, 

a Mikszáth-regény/ek 

topológiája. 
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zolás). egy regénye (házi olvas-

mány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus be-

fogadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának ösz-

szeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

8 óra 

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

gyar irodalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfel-

vetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések 

együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat 

felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Nyugat mint folyóirat és mozga-

lom; szerkesztési elvek, szerkesz-

tők, kritikusok, nemzedékek; célki-

tűzések; filozófiai és stílusirányza-

tok hatása, megismertetése. 

 

Juhász Gyula költészetének sajátos-

ságai (pl. impresszionizmus, nosz-

talgia, emlékezés, legalább egy 

műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; 

életképszerűség, leíró jelleg, pl. 

Tápai lagzi).  

 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság, imp-

resszionizmus stb., legalább egy-két 

műve, pl. Hajnali szerenád, Esti 

sugárkoszorú, Elégia egy rekettye-

A tanuló 

 felismeri a Nyugat jelentő-

ségét a magyar kultúrtörté-

netben; alkalmazza a nem-

zedék-korszakolást későbbi 

tanulmányai során;  

 tudja a korban megismert 

stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, 

Bergson) néhány jellemző-

jét;   

  műismereti minimuma: 

Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve. 

Vizuális kultúra; ének-

zene: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, 

szecesszió más művé-

szeti ágakban. 

 

Filozófia: életfilozófi-

ák, időproblémák. 
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bokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éj-

szakát!). 

 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, folyóirat-

cikkek visszakeresése, hivatkozása. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kötő-

dés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A hazaszere-

tet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző kö-

teteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. 

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; köl-

tői szerepvállalás, az innováció 

szándéka. 

Klasszikus modernség, szecesz-

sziós-szimbolista látásmód; a 

versritmus megújítása. 

 

Meghatározó korszakok (pl. köl-

tői indulás, világháború), kötetek 

(pl. Új versek, A halottak élén), 

témák, motívumok (pl. magyar-

ság, istenes, létharc, látomássze-

rű tájvers, ars poetica; élet-halál, 

hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak értelmezé-

se A Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én…; Kocsi-út 

az éjszakában és még 4-5 mű 

(memoriterek is), pl. Párisban 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

jellegét; 

 tisztában van a 20. eleji ma-

gyar irodalom sajátosságaival 

és a megújítás szándékával; 

 műelemzések során megis-

meri Ady jellemző köteteit, 

szerkesztési módszereit, lírai 

témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló versértelmezé-

sek megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  Góg és Ma-

góg fia vagyok én…; Kocsi-út 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: társadalmi moder-

nizáció, városiasodás, a 

modern újságírás. 

 

Vizuális kultúra: Ady-

illusztrációk.  

 

Földrajz: Ady-

emlékhelyek topológiá-

ja. 

 

Informatika: tájékozó-

dás a Nyugat digitalizált 

változatában. 
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járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új le-

genda; Bujdosó kuruc rigmusa; 

Az eltévedt lovas; Emlékezés egy 

nyár-éjszakára stb., esetleg egy-

egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

az éjszakában és még 4-5 

mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább 10 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kö-

tetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú megközelíté-

se; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatá-

sára.  A megjelenített létformák morális és társadalmi kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista ábrázolás-

módja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, Sze-

gény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, Az Isten há-

ta mögött) elemző értelmezése, 

sok szempontú megközelítéssel, 

pl. műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek, írói előadás-

mód; problematika (pl. vívódó 

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 

epika történetében (Nyugat; 

népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának jel-

lemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műér-

telmezésre (novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére egyé-

ni olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: Mó-

ricz egy regénye (házi olvas-

mány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befo-

gadására; egy szóbeli érettségi 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Móricz-

művek filmes, televí-

ziós adaptációi (pl. 

Pillangó, Égi madár, 

Rokonok, Barbárok, 

Árvácska). 



 

1085 

 

hősök, dzsentri-ábrázolás).  témakör anyagának összeállí-

tására és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd iroda-

lomban. A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, prog-

ramok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltá-

rása. Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos helyzeté-

ről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és formaépítés (kö-

zös tendenciák a stílusirányza-

tokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány szemel-

vény az egyes irányzatok doku-

mentumaiból, illetve néhány iro-

dalmi alkotás (pl. Marinetti, Ma-

jakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, konstruk-

tivizmus, dada, stb.) néhány cél-

kitűzése, formajegye. A magyar 

avantgárd sajátosságai, az akti-

vizmus programja; Kassák Lajos 

szerepe (egy-két művének isme-

rete, pl. Mesteremberek; A ló 

meghal…). 

A tanuló 

 megismeri a 20. sz. eleji stí-

lusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok szán-

dékait, esztétikai elveit, poé-

tikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; Moz-

góképkultúra és média-

ismeret: az avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, expresszi-

onizmus, szürrealizmus, 

kubizmus, konstrukti-

vizmus, dada); az exp-

resszionista és szürrea-

lista filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, sza-

bad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátte-

rének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A sze-

mélyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szoli-

daritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összponto-

sító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értel-

mezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesz-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; világ-

kép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszio-

nizmus); viszonya az anyanyelv-

hez. 

 

Jellemző lírai tematika; hangne-

mek, műfajok, versciklusok (pl. 

A szegény kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és nagy-

szerkezetek; ars poeti-

cák;legalább 4 lírai alkotás, köz-

tük: Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji vál-

tozat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Kosztolányi he-

lyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során megis-

meri Kosztolányi jellemző lí-

rai témáit, poétikai megoldá-

sait; kis- és nagyepikájának 

néhány jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai alkotá-

sok önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és 

két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd és még egy-két műve 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-

életmű jellemzőinek bemuta-

tására (legalább 4 lírai alko-

tás, egy regény, két novella 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: urbanizáció, kultu-

rális élet, sajtó. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Koszto-

lányi-művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, lélektani irányza-

tok, pl. a freudizmus és 

hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelme-

zésében.  

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 

korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

választott novella (pl. A cirkusz; 

Találkozás egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti szemel-

vényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés formaalkotó 

szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájá-

nak, témáinak, alakjainak, motí-

vumainak megidézése (stílusimi-

tációk, pl. Márai Sándor: Szind-

bád hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy he-

lyét a korszakban (újságírás; 

Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és lá-

tásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás értelme-

zésére, műelemzések kritikus 

befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, 

önálló műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések megfogal-

mazására);  

 képessé válik összehasonlító 

elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel / A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar 

dolgozat / Röhög az egész osz-

tály); mű és paródiája összeve-

tésére); novellaciklus és film 

összehasonlító elemzésére;  

 műismeret: Karinthy (választ-

ható valamely műve); Krúdy 

egy novellája. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Huszá-

rik Zoltán Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: urbanizá-

ció, városi élet Buda-

pesten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófé-

tai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a 

magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 



 

1088 

 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 

európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A krea-

tivitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. pályakez-

dés; világháborúk ideje; kései 

költészet); életérzések, világkép, 

értékrend, művészetfelfogás 

(homo moralis); a bölcseleti, 

filozófiai érdeklődés hatásai. 

Magyarság és európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és mo-

dernség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

 

A választott művekhez kacsoló-

dó fogalmi ismeretek (pl. gyász-

dal, tárgyias költészet, ditiram-

bus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az ószö-

vetségi példázat parafrázisa. Jó-

nás és az Úr magatartása. Nyelv-

használati és hangnemi összetett-

ség.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során megis-

meri Babits jellemző lírai té-

máit, poétikai megoldásait és 

a Jónás könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének megfogalma-

zására;  

 műismereti minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve (memo-

riter is) és a Jónás könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésé-

re, kritikus befogadására; 

egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra: Babits- 

portrék. 

 

Informatika: adattárak 

internetes közlések (pl. 

a Nyugat), hanganyag-

ok. 

 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, etikai irányzatok és 

hatásuk. 
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poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 

12. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. évfo-

lyamról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és 

képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrend-

szerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-

szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre van 

jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle 

megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, 

szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A 

komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a kép-

zettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogal-

mazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy nincs bocsánat); 

világkép, költészetfelfogás (pl. Ars 

poetica; Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. expresszio-

nizmus, szürrealizmus, Medáliák) 

és stílustendenciák (pl. újnépiesség) 

hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvá-

rosi éj; Óda; Nem emel föl); gondo-

lati költészet 1932-1934 között (pl. 

Téli éjszaka, Reménytelenül; A vá-

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alko-

tói korszakait; József Attila 

helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során megis-

meri József Attila jellemző 

lírai témáit, motívumait, po-

étikai megoldásait;  

 képes önálló versértelmezé-

sek megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Kül-

városi éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és még 4-5 

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás József Attila do-

kumentumokról.  

 

Ének-zene: megzené-

sített költemények. 

 

Etika; Filozófia: kora-

beli irányzatok és ha-

tásuk; filozófiai kér-

désfelvetések. 
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ros peremén); kései költészet (köz-

életi, pl. Levegőt; A Dunánál; Ha-

zám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tra-

gikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, motí-

vumok (pl. gyermek, éjszaka, kül-

város, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltá-

sok).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

műve (memoriter is); 

 képessé válik az életmű jel-

lemzőinek bemutatására 

(legalább 12 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések ér-

telmezésére, kritikus befo-

gadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, ön-

megszólítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. század-

ban és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismer-

tetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látás-

módok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló 

olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. Állat-

farm / 1984); Faulkner, Golding, 

Hemingway, Hrabal, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin alkotásai-

A tanuló 

 megismeri a 20. századi iroda-

lom néhány meghatározó ten-

denciáját;  

 ismer néhány jellemző, jelen-

tős 20. századi epikus művet, 

részletet (pl. Bulgakov, Ca-

mus, Faulkner, Hemingway, 

Hrabal, Kafka, Thomas Mann, 

Orwell, I. B. Singer, Szolzse-

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. Kaf-

ka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 
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ból és kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; for-

manyelvi, szóhasználati sajátos-

ságai.  

Művek és adaptációik összeveté-

se. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző meg-

közelítésével (pl. T. S. Eliot). 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költészet, 

mitologizálás, mitoszregény, 

dokumentum-irodalom, parabola, 

egzisztencializmus). 

nyicin alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai alkotá-

sait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. 

T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját olvas-

mányélményeinek előadására 

(műbemutatás / ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben megjelenített 

konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját életproblémák 

felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma alakulása, jel-

legzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és 

dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai drá-

mairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. Kol-

dusopera/Kurázsi mama; Be-

ckett: Godot-ra várva; Ionesco: 

A kopasz énekesnő; Dürrenmatt 

(pl. Az öreg hölgy látogatása/A 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 

színház néhány jellemző ten-

denciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a hagyo-

mány és újítás kettősségének) 

figyelembevételével; bemu-

tatja dramaturgiájuk sajátos-

ságait;  

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet. 
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fizikusok); egy szerző, mű kö-

zéppontba állítása. 

 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, elidegenítő 

effektusok, song, tézisdráma, 

abszurd dráma, példázatosság, 

groteszk komédia, paradoxon). 

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzés-

sel értékelik az adott interpre-

tációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus be-

fogadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának történe-

te. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború 

alatt. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szem-

pontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Az esztéti-

kai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (halál-

tudat, munkaszolgálat, lágervers; 

idill és tragikum). A kor jellem-

zői (pl. Töredék), Radnóti tragé-

diája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlé-

kezés, emberség, hazaszeretet, 

pl. Nem tudhatom, hitvesi költé-

szet, pl. Tétova óda, Levél a hit-

veshez). 

Jellemző műfajok, témák, életér-

zések költészetében; műveinek 

formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszi-

cizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 

és legalább még egy mű alapján, 

pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti élet-

művének jellegével; a költő 

helyével, szerepével a ma-

gyar irodalom történetében; 

Vergilius rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, 

versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem 

tudhatom, Hetedik ecloga és 

még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá 

válik legalább 4 alkotásának 

és a műveiről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: munkaszolgálat, 

munkatábor.   

 

Földrajz: emlékhelyek, 

Radnóti életének, sorsá-

nak topológiája. 
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Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky Já-

nos, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már meg-

ismert életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban.  

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 

összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és meg-

osztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének jel-

lege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 

álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökze-

ne) néhány darabja alapján. 

 

Weöres Sándor költészetének 

tematikus és formai változatos-

sága (pl. a Rongyszőnyeg; Ma-

gyar etüdök alapján); gondolati 

költészete; szerepversei, stílus-

utánzatai (pl. a Psyché szemel-

vényei).  

 

Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; alko-

tásmódjának, poétikai megoldá-

sainak, motívumainak sajátossá-

gai (a Harmadnapon és még egy 

műve alapján, pl. Négysoros, 

Francia fogoly, Harbach 1944, 

Apokrif stb.).  

 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyé-

vel, szerepével a magyar iro-

dalom történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 

Lőrinc egy-két műve, Weöres 

Sándor egy-két műve; Pi-

linszky János Harmadnapon 

és még egy műve; 

 választhat: Márai Sándor 

egy-két alkotása; Ottlik Géza 

egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Bódy 

Gábor: Psyché.  

 

Informatika: adattárak, 

honlapok, önálló tájé-

kozódás pl. a Márai-és 

az Ottlik- kultuszról. 
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Márai Sándor életműve néhány 

epikus szemelvény alapján (pl. 

Egy polgár vallomásai; A gyer-

tyák csonkig égnek; Napló); esz-

szérészlet (pl. Füves könyv) és 

lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet 

hatása. 

Ady Endre publicisztikájából 

részlet (pl. Ismeretlen Korvin-

kódex margójára, Kosztolányi 

Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a 

fordításról és ferdítésről), Illyés 

Gyula esszérészlet (pl. Hajszál-

gyökerek ) 

Ottlik Géza: Iskola a határon - 

sok szempontú regényértelme-

zés.   

 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgo-

zására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi 

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj össze-

függéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű 

korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 

novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Illyés Gyula lírájának sajátossá- A tanuló Mozgóképkultúra és 
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gai az Egy mondat a zsarnokság-

ról és más műve alapján (pl. Bar-

tók, Koszorú); az irodalmi szo-

ciográfia műfaja, l. Puszták népe 

(vagy részletek).  

 

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

 

Nagy László költői világa, alko-

tásmódja (pl. népiesség, hosszú-

énekek, montázstechnika, kép-

rendszer, portrévers, képvers) 

egy-két műve alapján (pl. Him-

nusz minden időben, Ki viszi át a 

szerelmet; József Attila!; Me-

nyegző). 

 

Örkény István groteszk látás-

módja néhány egyperces novella 

és / vagy a Tóték alapján. A vá-

lasztott szerzőkhöz, művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyé-

vel, szerepével a magyar iro-

dalom történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 

Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 

László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; esszé-

részlet Illyés Gyula, Németh 

László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

médiaismeret: Örkény 

műveinek filmes adap-

tációi.  

 

Informatika: internetes 

közlés, adattárak –

önálló tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, kép-

vers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látás-

módok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom 

sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, cso-

portok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú 

epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, sze-

melvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly Mik-

lós, Nyirő József (pl. Úz 

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók helyé-

vel, szerepével a magyar iro-

Informatika: internetes 

közlés, irodalmi adattá-

rak és honlapok. 
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Bence, Kopjafák), Szabó 

Magda (pl. Abigél), Sánta Fe-

renc (pl. Sokan voltunk), Sütő 

András, Tamási Áron művei-

ből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, 

Nemes Nagy Ágnes, Orbán 

Ottó, Sinka István, Szilágyi 

Domokos egy-két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb Antal és mások 

műveiből, például Szabó De-

zső Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és irodalomtör-

téneti tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli 

és emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, mű-

vekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

dalom történetében;  

 megismeri a század irodal-

mának néhány törekvését, sa-

játosságát (nemzeti konzerva-

tív irodalom, népi írók moz-

galma, határon túli magyar és 

emigráns irodalom);  

 választhat műelemzést / mű-

ajánlást egyéni olvasmány-

élményei alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői sze-

rep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp‖. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körü-

löttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 

fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről 

szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 

szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének 

feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 

új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs (20. sz. 

vége és 21. sz. eleje) szépprózai 

alkotásokból, lírai művekből, 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs iroda-

lomból választott szerzők 

Dráma és tánc: a kor-

társ színház irányzatai, 

példái.  
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esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház vilá-

ga (egy választott mű elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sors-

talanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 

Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes 

folyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, értékelé-

se, mások szempontjainak értel-

mezése. 

életművének jellegével; az 

alkotók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, sajátossá-

gát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fo-

galmát; 

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni ol-

vasmányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a kor-

társ irodalmi életről (könyv-

ünnepek, sikerkönyvek); iro-

dalmi díjakról (pl. Kertész 

Imre Nobel-díjas Sorstalan-

ság című regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló vé-

leményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az elekt-

ronikus tömegkommu-

nikáció és az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékei-

vel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti 

identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a tájegy-

ség/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi hagyományairól, 

irodalmi emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, irodal-

mi, múltbeli és jelen hagyomá-

nyai (pl. kisebbségi irodalom, 

folklór, múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

A tanuló 

 tisztában van a tájegység / 

település / kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi hagyo-

mányaival, ismer irodalmi 

emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán alkalmas-

sá válik egy szóbeli témakör 

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 

Társadalomismeret: 
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emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

kifejtésére (érettségi köve-

telményrendszer). 

civil társadalom, a loká-

lis kulturális szervező-

dések jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az iroda-

lom „földrajza‖, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

6 óra 

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

detektívtörténetek, sci-fi, slágerszöveg stb. 

A témakör nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az 

esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 

kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 

igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 

való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történeti-

leg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívre-

gény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; filmes fel-

dolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, divatje-

lenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális 

függőségét; 

 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti tuda-

tossága;  

 választhat műelem-

zést/műajánlást egyéni ol-

vasmány-

élményei/filmélményei alap-

ján; 

 a tárgykör kapcsán alkalmas-

sá válik a jelenségek-

ről/művekről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 

művészet.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, mediati-

zált kultúra. 

 

Ének-zene: a zene fo-

gyasztásának jelenségei, 

zenei szubkultúrák.  

 

Társadalomismeret: a 

kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 

nyelvváltozatokat.  

 

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 

önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és informa-

tikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg össze-

kapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informa-

tikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes 

arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal 

igazodjon el az információk világában; értelmesen és értékteremtően 

tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

 

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 

nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásá-

val; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-tudományos, pub-

licisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) szövegek feldol-

gozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek megértését, a 

szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolásá-

ra irányuló elemzéssel.  

 

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 

önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, ér-

telmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem iro-

dalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e ké-

pességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Alkal-

mazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, magya-

rázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányai-

val, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg 

tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

 

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi 

állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 

összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, 

történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés 

kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motiváció-

kat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 



 

1100 

 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját vélemé-

nyével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítá-

sára, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények 

megértésére, újrafogalmazására. 

 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajai-

ban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajá-

tosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erköl-

csi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korsza-

kaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelme-

zésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondás-

ra. 

 

 

I. idegen nyelv /angol nyelv/ 

 

Gimnázium 9-12. osztály 

 

Heti 3 óra 

 

 

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

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

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompe-

tenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek. 

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

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 

együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan fejlesztjük.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 
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A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesz-

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

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

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

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

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

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

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

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

is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulá-

sa során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasz-

talataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztala-

tokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

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

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

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

 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

3 3 3 3 

hetek  

száma 

36 36 36 32 

éves 

óraszám 

108 108 108 96 

KER  

szint 

A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 

 
Tananyag-ajánlás:  

 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok kiválasztási szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT 2012 téma előírásaival, valamint a hatá-

lyos kerettantervek követelményeivel 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 
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3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

5. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejleszté-

sére is 

6. tartalmaznak az „e-learning‖-hez is tananyagot 

7. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, fel-

adatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordít-

va, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kom-

munikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek 

alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az 

anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az 

anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehető-

ségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését tá-

mogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról szóló beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyúj-

tásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. 

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 inter-

akció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem kü-

löníthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fej-

lesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 

előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

 Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 

való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

 

 

 

9. évfolyam 

 
Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti 
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tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi 

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

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

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

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

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

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

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

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

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

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

nek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 
 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek) 

- kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, toleran-

cia, bizalom, együttérzés; 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: biotermékek 

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

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

 

3.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

- idegen országok, népek kultúrájának meg-

ismerése 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
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- városi és vidéki élet 

 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

 

4.Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentősé-

gű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

 

5.Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

- művészetek 

 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek szere-

pe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popze-

ne. 

Egyházi énekek 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

7.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges kompetenci-

ák, rutinok, kötelességek 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 
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- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munká-

ba állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

8.Kultúrák 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák irodalma 

 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör Óraszám 

1.Ember és társadalom 12 

2.Személyes vonatkozások, család 12 

3.Utazás, turizmus 12 

4.Tudomány és technika 12 

5.Életmód 12 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 

7.Munka világa 12 

8. Kultúrák 13 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 
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A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

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

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, rövid interjúk, reklámok, dalok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán mó-

don. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdek-

lődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban.  

A fejlesztés tartalma 

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

vagy magyarázatát kérve. 

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

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

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

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycse-

re.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

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

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

vonása, a beszélgetés lezárása. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése. 

A fejlesztés tartalma 

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

dolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, mondókák, rapszövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

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

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

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

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

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

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

dalszövegek. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezé-

se. 

A fejlesztés tartalma 

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

ló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

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

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

nak, tanároknak).  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

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

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 
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Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánság-

ok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 
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2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bá-

nat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismeré-

se 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 
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Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 
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 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök: 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 
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Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi vi-

szonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 
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  wishes 

 

Unreal Past  

 eredmény Clauses of result 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

  Negative questions  

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 
 

Értékelési rendszer:  

 
A tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédér-

tést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban telje-

síteni. 
 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés (Portfolio) 

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 
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10. évfolyam 

 
Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írás-

ban. 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 
 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.A bennünket körülvevő világ 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

 

2.Az iskola 

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés). 

- Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

- Tanulmányi munka nálunk és más országok-

ban. 

 

 Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

3.Munka és szabadidő 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

- foglalkozások és a szükséges kompetenci-

ák, rutinok, kötelességek. 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munká-

ba állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

 

4. Földünk, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakó-

környezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

5. Gazdasági és pénzügyek 

- Családi gazdálkodás. 

- A pénz szerepe a mindennapokban. 

- Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismere-

tek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafikonok ér-

telmezése. 

 



 

1116 

 

6. Utazás, turizmus 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

 

 

7.Tudomány és technika 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

 

8.Emberek, személyiségtípusok 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

- horoszkóp 

Pszichológia 

 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör Óraszám 

1. A bennünket körülvevő világ 12 

2.Az iskola 13 

3.Munka és szabadidő 12 

4.Földünk, környezetünk 12 

5.Gazdasági és pénzügyek 12 

6.Utazás, turizmus 12 

7.Tudomány és technika 12 

8. Emberek, személyiségtípusok 13 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 
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Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvé-

telek lényegének megértése. 

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

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán mó-

don. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdek-

lődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommuniká-

ciós forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkal-

mazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

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

léséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

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

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2.2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontos-

sággal.  

A fejlesztés tartalma 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

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

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  
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Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

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

kikövetkeztetése. 

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

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét informá-

ciókra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alap-

ján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

nak, tanároknak).  

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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

készítése. 

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

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

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-
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mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazo-

lás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegy-

zetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 

Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 
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Bemutatkozás, bemu-

tatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this eve-

ning. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 
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Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 
eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az el-

ismerése és el nem is-

merése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 
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Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 
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6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, mag-

yarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struk-

turálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: az új nyelvi eszközöket vastagon 

jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 



 

1125 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  
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  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi vi-

szonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 
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Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech 

with past reporting 

verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 
 

11. évfolyam 

 

 A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkez-

nek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanu-

lóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehe-

tővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy 

munkájuk során, egész életükön át. 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 
 

 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás. 
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- fiatalok problémái, konfliktusai a kortár-

sakkal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

 

 

 

2.Utazás, nyaralás 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-

gű országok 

 

 

3.Munka világa 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munká-

ba állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

 

4. Tudomány és technika 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informa-

tikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért be-

mutatók és felhasználható eszközeik. 

 

5.Szabadidő, szórakozás 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

 

6.Természet, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben. 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 
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7.Életmód 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- wellness 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- fitness, sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, 

 

8.Modern élet 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

- városi és a vidéki élet  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek. lakóhely és környék hagyományai 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 12 

2.Utazás, nyaralás 13 

3.Munka világa 12 

4.Tudomány és technika 13 

5.Szabadidő, szórakozás 12 

6.Természet, környezetünk 12 

7.Életmód 12 

8. Modern élet 12 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 
Fejlesztési egységek: 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű rész-

információk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segít-

ségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, inter-

júk, dalok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kom-

munikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

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

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összeha-

sonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
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Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

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

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

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

ját stb. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

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

kincsbeli megtervezése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

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

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

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

ók kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 
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szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

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

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

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

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

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megérté-

se. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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

galmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-

zi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és vélemény-

ről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adato-

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

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-
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szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók.  

 

 

 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köz-

nyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasznála-

tában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segít-

ségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilat-

kozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényeg-

re törően megfogalmazott szövegekben.  

 

 

 

Kommunikációs eszközök: 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 

Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 
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Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemu-

tatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this eve-

ning. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 
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Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az el-

ismerése és el nem is-

merése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 
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Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 
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6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, mag-

yarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vas-

taggal jelöltük. 
 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 
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  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 
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  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi vi-

szonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 
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Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 

Értékelési rendszer:  

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 11. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészsé-

get mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés (Portfolio) 

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 
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12. évfolyam 

 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

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

lő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák haszná-

latára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő ki-

lépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felké-

szítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-

okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 A 12. évfolyamon az eddig tanultak elmélyítése, begyakorlása történik. 

 

 

Óraszám: 96/év, 3/hét 
 

 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Személyes vonatkozások, család 
Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

 

2.Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 

 

3.Környezetünk 
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakó-

környezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek. lakóhely és környék hagyományai. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák, életminőségek különbségei; a Föld 

mozgása, az időjárás tényezői, a Föld szép-

sége, egyedisége. 
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4.Iskola 
Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

 

5.Munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

 

6.Életmód 
Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

 

7.Szabadidő, szórakozás 
Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek szere-

pe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popze-

ne. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

8.Utazás, turizmus 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
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nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

 

9.Tudomány, technika 
Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentősé-

gű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 9 

2. Ember és társadalom  10 

3. Környezetünk 10 

4.Iskola 10 

5. Munka világa 10 

6. Életmód  9 

7. Szabadidő, szórakozás  10 

8. Utazás, turizmus 10 

9. Tudomány és technika 9 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakor-

lása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

9 

Összesen: 96 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  
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Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lénye-

gének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként elő-

forduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelen-

tésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, inter-

júk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rá-

dióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kom-

munikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonság-

gal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 
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véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

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

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

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

reklamáció. 

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

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

vonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

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

ját stb. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

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

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

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

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

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

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

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projek-

tek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

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

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

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

ók kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szöveg-

összefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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

galmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-
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zi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szö-

vegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

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

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

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

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adato-

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

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

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

mazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. 

Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmu-

sok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a 12. évfo-

lyam végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köz-

nyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasznála-

tában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segít-

ségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 
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pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilat-

kozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényeg-

re törően megfogalmazott szövegekben.  

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 

Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemu-

tatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this eve-

ning. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
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Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 
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Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 
eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az el-

ismerése és el nem is-

merése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not 

bad/terrible. 
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Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
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Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, mag-

yarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 
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 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök: az új szerkezeteket vastaggal jelöl-

tük. 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 
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  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi vi-

szonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 
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 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 
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Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 

 

Értékelési rendszer:  

 
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészsé-

get mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés (Portfolio) 

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 

 A 12. évfolyam kötelező kimeneti szintje: B1 

A tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek. 
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II. idegen nyelv /német nyelv/ 

Német nyelv 

A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai 

 

Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat) 

(2012) többi műveltségi területének céljaival, tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat bevezetőjében meg-

fogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának és tanításának alapvető célja a kommunikatív idegen nyelvi kompetencia 

kialakítása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett 

ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékeny-

ségekhez is szükségesek. A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyze-

tekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási fo-

lyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megol-

dása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több kész-

ség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recep-

ció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, mint nyelvi egy-

séget és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sike-

res kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel he-

lyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy 

koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megold-

hatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosz-
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tályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet 

segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A 

tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. Az 

idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más 

kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommuni-

káció iránti nyitottságot. 

 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanu-

lása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való 

foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész 

életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanuló-

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

 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapaszta-

latai az idegennyelv-tanulás módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes építeni, ezzel 

ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor 

újabb esélyt is jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy használható nyelvtudást szerezzenek. Ter-

mészetesen a második idegen nyelv tanulásakor is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló 
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az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitá-

sára, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékeny-

ségek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós 

segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozá-

saik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 



 

1160 

 

2. A német nyelv tantárgy óraszámai 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Kötelező tanórai fog-

lalkozás óraszáma 
3 3 3 3 

 

3. A helyi tanterv tartalma 

Helyi tantervünkben nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves óraszámot tüntettük fel, mert az aktuális módszertani szemlélettel har-

monizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás ütemének (új anyag, gyakorlás mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport 

adottságainak, készségeinek megfelelően kell differenciálni. 

Bár a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg, helyi tanterv-javaslatunkban mi 

évfolyamokra bontva adjuk meg 

 az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket és tartalmakat 

 az éves óraszámot 

 az ajánlott tevékenységformákat 

 a követelményeket és 

 az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos javaslatokat. 
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9. évfolyam 

 

Témakörök, tartalmak Éves óra-

szám 

Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 

Személyes vonatkozások, család  

 A tanuló személye, életrajza, életé-

nek fontos állomásai.  

 Személyes tervek. 

 Családi élet, családi kapcsolatok. 

Ember és társadalom  

 Emberek külső és belső jellemzése. 

 Baráti kör. 

 A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

 Öltözködés, divat. 

Környezetünk 

 Az otthon, a lakóhely és környéke 

(a lakószoba, a lakás, a ház bemuta-

tása). 

 A lakóhely nevezetességei, szolgál-

tatások, szórakozási lehetőségek. 

 Növények és állatok a környeze-

tünkben. 

Az iskola 

 Saját iskolájának bemutatása (sajá-

tosságok, például. szakmai képzés, 

tagozat). 

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka. 

108 egyéni munka 

pármunka 

kooperatív technikák 

csoportmunka 

forgószínpad 

frontális osztálymunka 

drámajáték 

projektek 

90% - 100% → 5 

75% - 89% → 4 

50% - 74% → 3 

35% - 49% → 2 

0% - 34% → 1 

Szövegértést ellenőrző 

feladattípusok: 

 igaz‒hamis, 

 feleletválasztós, 

 hozzárendelés 

(kép‒kép, 

kép‒szöveg, szö-

veg‒szöveg), 

 kiegészítendő kér-

dések. 

 

Beszédkészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 kiejtés. 

 

Íráskészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 helyesírás. 

 

A szóbeli értékelés és el-
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 Iskolai hagyományok. 

Életmód 

 Napirend, időbeosztás. 

 Az egészséges életmód (a helyes és 

a helytelen táplálkozás, a testmoz-

gás szerepe az egészség megőrzésé-

ben, testápolás). 

 Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

 Étkezés családban, iskolai menzán, 

éttermekben, gyorséttermekben. 

 Életmód nálunk és a célországok-

ban. 

Utazás, turizmus 

 A közlekedés eszközei, lehetőségei, 

a tömegközlekedés 

Gazdaság és pénzügyek 

 Vásárlás, szolgáltatások 

Kommunikációs eszközök: 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommu-

nikációs szándékok: 

 köszönés, elköszönés, 

 köszönet és arra reagálás, 

 bemutatkozás, megszólítás 

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

 bocsánatkérés és arra reagálás, 

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére 

szolgáló kommunikációs eszközök: 

 véleménykérés és arra reagálás 

lenőrzés formái: 

 rövidebb tanulói 

megnyilvánulások, 

hozzászólások ér-

tékelése 

 hosszabb szóbeli 

feleletek árnyalt ér-

tékelése 

 

Az írásbeli értékelés és 

ellenőrzés formái: 

 írásbeli házi fel-

adat, 

 önellenőrző fel-

adatlap, 

 feladatlap. 

 

Félévkor és évvégén osz-

tályzatot kapnak a tanulók. 
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 valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése  

 egyetértés, egyet nem értés, 

 tetszés, nem tetszés. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommuniká-

ciós eszközök: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz, 

 tudás, nem tudás. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommuni-

kációs eszközök: 

 kérés, 

 javaslat és arra reagálás, 

 meghívás és arra reagálás, 

 kínálás és arra reagálás. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs esz-

közök: 

 visszakérdezés, 

 nem értés, 

 betűzés kérése, betűzés. 

 
 

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése, 

 birtoklás kifejezése, 

 térbeli viszonyok, 

 időbeli viszonyok, 
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 mennyiségi viszonyok, 

 minőségi viszonyok, 

 modalitás, 

 esetviszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 
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10. évfolyam 

 

Témakörök, tartalmak Éves óra-

szám 

Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 

Személyes vonatkozások, család  

 A tanuló személye, életrajza, életének 

fontos állomásai.  

 Személyes tervek. 

Ember és társadalom  

 Emberek külső és belső jellemzése. 

 Női és férfi szerepek, ismerkedés, há-

zasság. 

 Hasonlóságok és különbségek az embe-

rek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 

élők. 

 Konfliktusok és kezelésük.  

Környezetünk 

 Környezetvédelem a szűkebb környeze-

tünkben. 

 Időjárás, éghajlat. 

Az iskola 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-

nyei. 

 Iskolai hagyományok. 

A munka világa 

 Foglalkozások és a szükséges kompe-

tenciák. 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

108 egyéni munka 

pármunka 

kooperatív technikák 

csoportmunka 

forgószínpad 

frontális osztálymunka 

drámajáték 

projektek 

90% - 100% → 5 

75% - 89% → 4 

50% - 74% → 3 

35% - 49% → 2 

0% - 34% → 1 

Szövegértést ellenőrző 

feladattípusok: 

 igaz‒hamis, 

 feleletválasztós, 

 hozzárendelés 

(kép‒kép, 

kép‒szöveg, szö-

veg‒szöveg), 

 kiegészítendő kér-

dések. 

 

Beszédkészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 kiejtés. 

 

Íráskészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 helyesírás. 

 

A szóbeli értékelés és el-



 

1166 

 

munkába állás.  

 Önéletrajz, állásinterjú. 

 

Életmód 

 Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás sze-

repe az egészség megőrzésében, test-

ápolás). 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 Gyógykezelés (orvosnál). 

 Függőségek (dohányzás, alkohol, inter-

net, drog stb.). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

 Kulturális és sportélet nálunk és a cél-

országokban. 

Utazás, turizmus 

 Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

 Utazási előkészületek, egy utazás meg-

tervezése, megszervezése. 

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

 Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági 

szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.).  

Tudomány és technika 

 Népszerű tudományok, ismeretterjesz-

tés. 

 

lenőrzés formái: 

 rövidebb tanulói 

megnyilvánulások, 

hozzászólások ér-

tékelése 

 hosszabb szóbeli 

feleletek árnyalt ér-

tékelése 

 

Az írásbeli értékelés és 

ellenőrzés formái: 

 írásbeli házi fel-

adat, 

 önellenőrző fel-

adatlap, 

 feladatlap. 

 

Félévkor és évvégén osz-

tályzatot kapnak a tanulók. 
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Kommunikációs eszközök: 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommu-

nikációs szándékok: 

 köszönés, elköszönés, 

 köszönet és arra reagálás, 

 bemutatkozás, megszólítás 

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

 bocsánatkérés és arra reagálás, 

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére 

szolgáló kommunikációs eszközök: 

 véleménykérés és arra reagálás 

 valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése  

 egyetértés, egyet nem értés, 

 tetszés, nem tetszés. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommuniká-

ciós eszközök: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz, 

 tudás, nem tudás. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommuni-

kációs eszközök: 

 kérés, 

 javaslat és arra reagálás, 

 meghívás és arra reagálás, 

 kínálás és arra reagálás. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs esz-

közök: 

 visszakérdezés, 

 nem értés, 

 betűzés kérése, betűzés. 

 
 

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése, 

 birtoklás kifejezése, 

 térbeli viszonyok, 

 időbeli viszonyok, 

 mennyiségi viszonyok, 

 minőségi viszonyok, 

 modalitás, 

 esetviszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 
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11. évfolyam 

 

Témakörök, tartalmak Éves óra-

szám 

Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 

Személyes vonatkozások, család  

 A tanuló személye, életrajza, életének 

fontos állomásai.  

 Személyes tervek. 

Ember és társadalom  

 Emberek külső és belső jellemzése. 

 Női és férfi szerepek, ismerkedés, há-

zasság. 

 Hasonlóságok és különbségek az embe-

rek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 

élők. 

 Konfliktusok és kezelésük.  

Környezetünk 

 Környezetvédelem a szűkebb környeze-

tünkben. 

 Időjárás, éghajlat. 

Az iskola 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-

nyei. 

 Iskolai hagyományok. 

A munka világa 

 Foglalkozások és a szükséges kompe-

tenciák. 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

108 egyéni munka 

pármunka 

kooperatív technikák 

csoportmunka 

forgószínpad 

projekt 

drámajáték 

frontális osztálymunka 

90% - 100% → 5 

75% - 89% → 4 

50% - 74% → 3 

35% - 49% → 2 

0% - 34% → 1 

Szövegértést ellenőrző 

feladattípusok: 

 igaz‒hamis, 

 feleletválasztós, 

 hozzárendelés 

(kép‒kép, 

kép‒szöveg, szö-

veg‒szöveg), 

 kiegészítendő kér-

dések. 

 

Beszédkészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 kiejtés. 

 

Íráskészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 helyesírás. 

 

A szóbeli értékelés és el-



 

1170 

 

munkába állás.  

 Önéletrajz, állásinterjú. 

 

Életmód 

 Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás sze-

repe az egészség megőrzésében, test-

ápolás). 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 Gyógykezelés (orvosnál). 

 Függőségek (dohányzás, alkohol, inter-

net, drog stb.). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

 Kulturális és sportélet nálunk és a cél-

országokban. 

Utazás, turizmus 

 Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

 Utazási előkészületek, egy utazás meg-

tervezése, megszervezése. 

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

 Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági 

szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.).  

Tudomány és technika 

 Népszerű tudományok, ismeretterjesz-

tés. 

lenőrzés formái: 

 rövidebb tanulói 

megnyilvánulások, 

hozzászólások ér-

tékelése, 

 hosszabb szóbeli 

feleletek árnyalt ér-

tékelése. 

 

Az írásbeli értékelés és 

ellenőrzés formái: 

 írásbeli házi fel-

adat, 

 önellenőrző fel-

adatlap, 

 feladatlap, 

 projektmunkák el-

lenőrzése. 

 

Félévkor és évvégén osz-

tályzatot kapnak a tanulók. 
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Kommunikációs eszközök: 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommu-

nikációs eszközök: 

 megszólítás, 

 köszönés, elköszönés, 

 köszönet és arra reagálás, 

 bemutatás, bemutatkozás, 

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

 engedélykérés és arra reagálás, 

 bocsánatkérés és arra reagálás, 

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, 

 személyes levélben megszólítás, és elbú-

csúzás. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére 

szolgáló kommunikációs eszközök: 

 véleménykérés és arra reagálás, 

 valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés, 

 tetszés, nem tetszés, 

 akarat, kívánság, képesség. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommuniká-

ciós eszközök: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

 események leírása, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz, 

 tudás, nem tudás. 
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A partner cselekvését befolyásoló kommuni-

kációs eszközök: 

 kérés, 

 javaslat és arra reagálás, 

 meghívás és arra reagálás, 

 kínálás és arra reagálás. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs esz-

közök: 

 visszakérdezés, ismétléskérés, 

 nem értés, 

 betűzés kérése, betűzés. 
 

Fogalomkörök: 

 cselekvés, létezés, történés kifejezése. 

 birtoklás kifejezése, 

 térbeli viszonyok, 

 időbeli viszonyok, 

 mennyiségi viszonyok, 

 minőségi viszonyok, 

 modalitás, 

 esetviszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 
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12. évfolyam 

 

Témakörök, tartalmak Éves óra-

szám 

Tevékenységformák Követelmények Ellenőrzés, értékelés 

Személyes vonatkozások, család  

 A tanuló személye, életrajza, életének 

fontos állomásai.  

 Személyes tervek. 

 Családi élet, családi kapcsolatok. 

 A családi élet mindennapjai, otthoni te-

endők. 

Ember és társadalom  

 Emberek külső és belső jellemzése. 

 Ünnepek, családi ünnepek. 

 Társadalmi szokások nálunk és a célor-

szágokban. 

Környezetünk 

 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatá-

sok, szórakozási lehetőségek. 

Az iskola 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-

nyei. 

A munka világa 

 Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Életmód 

 Életünk és a stressz. 

96 egyéni munka 

pármunka 

kooperatív technikák 

csoportmunka 

forgószínpad 

projekt 

drámajáték 

frontális osztálymunka 

90% - 100% → 5 

75% - 89% → 4 

50% - 74% → 3 

35% - 49% → 2 

0% - 34% → 1 

Szövegértést ellenőrző 

feladattípusok: 

 igaz‒hamis, 

 feleletválasztós, 

 hozzárendelés 

(kép‒kép, 

kép‒szöveg, szö-

veg‒szöveg), 

 kiegészítendő kér-

dések. 

 

Beszédkészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 kiejtés. 

 

Íráskészség: 

 kommunikációs 

készség, 

 szókincs, 

 nyelvhelyesség, 

 helyesírás. 

 

A szóbeli értékelés és el-
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 Életmód nálunk és a célországokban. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

 Olvasás, rádió, tévé, számítógép, inter-

net. 

 Kulturális és sportélet nálunk és a cél-

országokban. 

Utazás, turizmus 

 Turisztikai célpontok. 

Tudomány és technika 

 Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Kommunikációs eszközök: 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommu-

nikációs eszközök: 

 megszólítás, 

 köszönés, elköszönés, 

 köszönet és arra reagálás, 

 bemutatás, bemutatkozás, 

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

 engedélykérés és arra reagálás, 

 bocsánatkérés és arra reagálás, 

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, 

 személyes levélben megszólítás, és elbú-

csúzás. 

 

lenőrzés formái: 

 rövidebb tanulói 

megnyilvánulások, 

hozzászólások ér-

tékelése, 

 hosszabb szóbeli 

feleletek árnyalt ér-

tékelése. 

 

Az írásbeli értékelés és 

ellenőrzés formái: 

 írásbeli házi fel-

adat, 

 önellenőrző fel-

adatlap, 

 feladatlap, 

 projektmunkák el-

lenőrzése. 

 

Félévkor és évvégén osz-

tályzatot kapnak a tanulók. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére 

szolgáló kommunikációs eszközök: 

 véleménykérés és arra reagálás, 

 valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés, 

 tetszés, nem tetszés, 

 akarat, kívánság, képesség. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommuniká-

ciós eszközök: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

 események leírása, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz, 

 tudás, nem tudás. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommuni-

kációs eszközök: 

 kérés, 

 javaslat és arra reagálás, 

 meghívás és arra reagálás, 

 kínálás és arra reagálás. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs esz-

közök: 

 visszakérdezés, ismétléskérés, 

 nem értés, 

 betűzés kérése, betűzés. 
 

Fogalomkörök: 

 cselekvés, létezés, történés kifejezése. 
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 birtoklás kifejezése, 

 térbeli viszonyok, 

 időbeli viszonyok, 

 mennyiségi viszonyok, 

 minőségi viszonyok, 

 modalitás, 

 esetviszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 
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4. A továbbhaladás feltételei 

Évfolyam 
Hallott szöveg értése Beszédkészség Olvasott szöveg értése Íráskészség 

9. évfo-

lyam 

A tanuló 

 követni tudja az eleinte 

nonverbális eszközökkel is 

támogatott célnyelvi óra-

vezetést; megérti a rövid, 

egyszerű tanári utasításo-

kat; 

 megérti az ismerős témák-

hoz kapcsolódó egyszerű 

közlések és kérdések;  

 képes kiszűrni az egysze-

rű, konkrét, mindennapi 

helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető 

fordulatokat.  

Szóbeli interakció 

A tanuló 

 képes beszédszándékát 

egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális 

elemekkel támogatva 

kifejezni; 

 képes személyes ada-

tokra vonatkozó kérdé-

seket feltenni, és egy-

szerű nyelvi eszközök-

kel válaszolni a hozzá 

intézett kérdésekre; 

 képes nagyon egyszerű, 

begyakorolt nyelvi pa-

nelekkel kommunikál-

ni; 

 törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

Összefüggő beszéd 

A tanuló 

 képes rövid megnyilat-

kozásokra saját magá-

hoz és közvetlen kör-

nyezetéhez kötődő, is-

mert témákról egysze-

rű, begyakorolt fordu-

A tanuló 

 megérti az ismert ne-

veket, szavakat és 

mondatokat egyszerű 

szövegekben; 

 az ismerős szavak, 

esetleg képek segítsé-

gével megérti az egy-

szerű leírások, üzene-

tek, útleírások fő gon-

dolatait; 

 megérti a korosztályá-

nak megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus 

szöveg lényegét;  

 egyszerű, autentikus 

szövegekből képes ki-

szűrni néhány alapvető 

információt. 

 

 

A tanuló 

 képes ismert témáról 

rövid, egyszerű mon-

datokat írni; 

 írásbeli válaszokat ad 

személyes adatokra 

vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

 megadott mintát kö-

vetve néhány közis-

mert műfajban egy-

szerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt 

érdeklő, ismert té-

mákról. 
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latokkal; 

 be tudja mutatni mun-

káját egyszerű nyelvi 

eszközökkel; 

el tud mondani ismert 

szöveget a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

téssel, intonációval és 

beszédtempóban. 
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Évfolyam 
Hallott szöveg értése Beszédkészség Olvasott szöveg értése Íráskészség 

10. évfo-

lyam 

A tanuló 

 követni tudja az eleinte 

nonverbális eszközökkel is 

támogatott célnyelvi óra-

vezetést; megérti a rövid, 

egyszerű tanári utasításo-

kat; 

 megérti az ismerős témák-

hoz kapcsolódó egyszerű 

közlések és kérdések;  

 képes kiszűrni az egysze-

rű, konkrét, mindennapi 

helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető 

fordulatokat. 

Szóbeli interakció 

A tanuló 

 képes beszédszándékát 

egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális 

elemekkel támogatva 

kifejezni; 

 képes személyes ada-

tokra vonatkozó kérdé-

seket feltenni, és egy-

szerű nyelvi eszközök-

kel válaszolni a hozzá 

intézett kérdésekre; 

 képes nagyon egyszerű, 

begyakorolt nyelvi pa-

nelekkel kommunikál-

ni; 

 törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

Összefüggő beszéd 

A tanuló 

 képes rövid megnyilat-

kozásokra saját magá-

hoz és közvetlen kör-

nyezetéhez kötődő, is-

mert témákról egysze-

rű, begyakorolt fordu-

A tanuló 

 megérti az ismert neve-

ket, szavakat és monda-

tokat egyszerű szöve-

gekben; 

 az ismerős szavak, eset-

leg képek segítségével 

megérti az egyszerű le-

írások, üzenetek, útle-

írások fő gondolatait; 

 megérti a korosztályá-

nak megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus 

szöveg lényegét;  

 egyszerű, autentikus 

szövegekből képes ki-

szűrni néhány alapvető 

információt. 

 

A tanuló 

 képes ismert témáról 

rövid, egyszerű mon-

datokat írni; 

 írásbeli válaszokat ad 

személyes adatokra 

vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

 megadott mintát kö-

vetve néhány közis-

mert műfajban egy-

szerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt 

érdeklő, ismert té-

mákról. 
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latokkal; 

 be tudja mutatni mun-

káját egyszerű nyelvi 

eszközökkel; 

 el tud mondani ismert 

szöveget a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

téssel, intonációval és 

beszédtempóban. 
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Évfolyam Hallott szöveg értése Beszédkészség Olvasott szöveg értése Íráskészség 

11. évfo-

lyam 

A tanuló 

 megérti az ismert szavakat, 

a leggyakoribb fordulato-

kat, ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó; 

 megérti a rövid, világos, 

egyszerű megnyilatkozá-

sok, szóbeli közlések lé-

nyegét; 

 egyre önállóbban alkalmaz 

néhány, a megértést segítő 

alapvető stratégiát. 

 

Szóbeli interakció 

A tanuló 

 egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal 

kommunikál számára 

ismert témákról egy-

szerű és közvetlen in-

formációcserét igénylő 

feladatokban; 

 képes részt venni be-

szélgetésekben; 

 képes kérdezni és vála-

szolni kiszámítható, 

mindennapi helyzetek-

ben; 

 képes gondolatok és in-

formációk cseréjére 

ismerős témákról; 

 egyre több kompenzá-

ciós stratégiát alkal-

maz, hogy megértesse 

magát, illetve megértse 

beszédpartnerét;  

 törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A tanuló 

 megtalálja az adott 

helyzetben fontos 

konkrét információkat 

egyszerű, ismerős té-

mákról írt autentikus 

szövegekben;  

 megérti az egyszerű 

instrukciókat; 

 képes kiszűrni a fontos 

információkat egyszerű 

magánlevelekből, e-

mailekből és rövid 

eseményeket tartalma-

zó szövegekből. 

A tanuló 

 összefüggő mondato-

kat ír a közvetlen 

környezettel kapcso-

latos témákról; 

 az írást kommuniká-

ciós eszközként 

használja az egyszerű 

interakciókban; 

 képes a gondolatok 

kifejezésére egyszerű 

kötőszavakkal össze-

kapcsolt mondatso-

rokban; 

 képes minta alapján 

néhány műfajban 

egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket 

írni őt érdeklő, ismert 

témákról. 
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Összefüggő beszéd 

A tanuló 

 képes röviden, össze-

függően beszélni egyre 

bővülő szókinccsel, 

egyszerű beszédfordu-

latokkal magáról és 

közvetlen környezeté-

ről;  

 képes megértetni magát 

a szintnek megfelelő 

témakörökben; 

 törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és be-

szédtempóra. 
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Évfolyam Hallott szöveg értése Beszédkészség Olvasott szöveg értése Íráskészség 

12. évfo-

lyam 

A tanuló 

 megérti az ismert szavakat, 

a leggyakoribb fordulato-

kat, ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó; 

 megérti a rövid, világos, 

egyszerű megnyilatkozá-

sok, szóbeli közlések lé-

nyegét; 

 egyre önállóbban alkalmaz 

néhány, a megértést segítő 

alapvető stratégiát. 

 

Szóbeli interakció 

A tanuló 

 egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal 

kommunikál számára 

ismert témákról egy-

szerű és közvetlen in-

formációcserét igénylő 

feladatokban; 

 képes részt venni be-

szélgetésekben; 

 képes kérdezni és vála-

szolni kiszámítható, 

mindennapi helyzetek-

ben; 

 képes gondolatok és in-

formációk cseréjére 

ismerős témákról; 

 egyre több kompenzá-

ciós stratégiát alkal-

maz, hogy megértesse 

magát, illetve megértse 

beszédpartnerét;  

 törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A tanuló 

 megtalálja az adott 

helyzetben fontos 

konkrét információkat 

egyszerű, ismerős té-

mákról írt autentikus 

szövegekben;  

 megérti az egyszerű 

instrukciókat; 

 képes kiszűrni a fontos 

információkat egyszerű 

magánlevelekből, e-

mailekből és rövid 

eseményeket tartalma-

zó szövegekből. 

A tanuló 

 összefüggő mondato-

kat ír a közvetlen 

környezettel kapcso-

latos témákról; 

 az írást kommuniká-

ciós eszközként 

használja az egyszerű 

interakciókban; 

 képes a gondolatok 

kifejezésére egyszerű 

kötőszavakkal össze-

kapcsolt mondatso-

rokban; 

 képes minta alapján 

néhány műfajban 

egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket 

írni őt érdeklő, ismert 

témákról. 
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Összefüggő beszéd 

A tanuló 

 képes röviden, össze-

függően beszélni egyre 

bővülő szókinccsel, 

egyszerű beszédfordu-

latokkal magáról és 

közvetlen környezeté-

ről;  

 képes megértetni magát 

a szintnek megfelelő 

témakörökben; 

 törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiej-

tésre, intonációra és be-

szédtempóra. 
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5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

 a nyelvtanulás célja, 

 a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje, 

 a tanítás feltételei, körülményei, környezete, 

 a tankönyv tartalmi jellemzői, 

 nyelvi-tartalmi szempontok, 

 a tankönyv, mint taneszköz. 

A német nyelvoktatás során a következő tankönyvek alkalmazását javasoljuk, melyek közül a tanulók csak az alaptankönyveket kell megvásárolniuk: 

osztály Alaptankönyv Kiegészítő anyag 

9. direkt 1 (tankönyv +  munkafüzet) direkt Repetytorium,  

10. direkt 2 (tankönyv + munkafüzet) direkt Repetytorium, direkt Lebensgeschichten 

11. direkt 2,3 (tankönyv + munkafüzet) direkt Repetytorium, direkt Lebensgeschichten 

12. direkt 3 (tankönyv + munkafüzet) direkt Repetytorium, direkt Lebensgeschichten 

 
A direkt 1-3. tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán: 

 tanulói füzetre, 

 szótárfüzetre, 

 irattartóra, 

 német-magyar kis-/kézi szótárra. 
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Matematika 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tu-

dásrendszerről 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 kiteljese-

dését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább 

ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, al-

gebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokol-

dalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód 

megismerése, elsajátítása, 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (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 önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-

lex 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 életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fej-

lődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban 

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók haté-

konyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A mate-

matika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeret-

anyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és keze-

léséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy al-

kalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és téte-

leket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének 
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megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben 

való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos 

használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a taní-

tási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók po-

zitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejleszté-

se, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámo-

lógép, számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználá-

sát, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommu-

nikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghall-

gatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésé-

re. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a 

lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak ki-

emelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szin-

ten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb 

megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek 

gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, 

bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi 

fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, 

futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából való-

ban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szer-

ves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területe-

ken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismere-

teket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben 

használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási 

szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasz-

tását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játé-

kok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzá-

állást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A mo-

tivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatá-

nak megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfo-

galmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány ma-

tematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai 
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Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann. A kerettanterv 

ezen kívül is sok helyen hívja fel a tananyag matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. 

Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének megfelelően szabadon válogathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a tan-

anyagban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s 

mennyire részletezünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport be-

fogadó képességétől, a rendelkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény 

felkeltése, a logikai levezetés szükségességének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tanterv-

re támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldöntenie, ezért a tantervben a tételek megneve-

zése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesztési cél elérése szempontjából  - egy 

adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben szereplő (nevesített) tételek a 

legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények figye-

lembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód meg-

választását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. 

Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a 

tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A 

matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő ver-

senyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára érde-

kesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai ma-

tematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai 

könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 3 108 

10. évfolyam 3 108 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 96 
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9–10. évfolyam 

Ez a matematika kerettanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még nem vá-

lasztottak matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, fakultáción 

akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a kö-

zépiskola után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni 

fog, hogy itt milyen készségeik alakultak ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző 

gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az időszakban lehet megnyerni a gazdasági fejlő-

dés szempontjából meghatározó fontosságú természettudományos, műszaki, informatikai pá-

lyáknak. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az 

ismertszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, 

ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két 

évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, 

hogy a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, 

kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a 

tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Min-

denki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások meg-

fogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a 

következmények elemzése.) A felsorolt célok az általános iskolai matematikatanítás céljaihoz 

képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos módszertani megoldások-

kal tegyük könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai 

alapú játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon 

alapuló számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akar-

nak, ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következ-

tetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem 

tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti 

vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör egyes elemeihez 

kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geometria egyes területeinek 

(szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá te-

hetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a té-

mákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló moti-

váció miatt. (A tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú felada-

tokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre opti-

mális megoldásokat keresni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen köve-

telmény, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézze-

nek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, 

ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gon-

dolkodásban megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differen-

ciálást. Az évfolyamok összetételének a bevezetőben vázolt sokszínűsége miatt nagyon indo-

kolt csoportbontásban tanítani a matematikát. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat évfolyamonként a táblázatok tartalmaz-

zák.  
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9. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 8 óra 

2. Számtan, algebra 37 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 13 óra 

4. Geometria 35 óra 

5. Valószínűség, statisztika 5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 5 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Hal-

mazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezé-

sében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismere-

te. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. 

A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 

megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; 

ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önel-

lenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesz-

tése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. 

Végtelen számosság szemléletes 

fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a 

véges halmazok elemszáma adha-

tó meg természetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 

unió, metszet, különbség. Halma-

zok közötti viszonyok megjelení-

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások ma-

Magyar nyelv és iro-

dalom: mondatok, 

szavak, hangok rend-
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tése. tematikai modellre fordítása.  

Elnevezések megtanulása, definí-

ciókra való emlékezés. 

szerezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek al-

kalmazása a rendszer-

tanban. 

 

Kémia: anyagok cso-

portosítása. 

Alaphalmaz és komplementer 

halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy alap-

halmaz nélkül nincs komplemen-

ter halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli hal-

mazokra bontása jelentőségének 

belátása. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények osztályozá-

sa; besorolás közös 

rész nélküli halma-

zokba. 

A megismert számhalmazok: 

természetes számok, egész szá-

mok, racionális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok átte-

kintése. Természetes számok, 

egész számok, racionális számok 

elhelyezése halmazábrában, 

számegyenesen. 

Informatika: számáb-

rázolás (probléma-

megoldás táblázatke-

zelővel). 

Valós számok halmaza. Az inter-

vallum fogalma, fajtái. Irracioná-

lis szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az in-

tervallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthal-

mazok, adott tulajdonságú pont-

halmazok (kör, gömb, felező me-

rőleges, szögfelező, középpárhu-

zamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(például két feltétellel megadott 

ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs progra-

mok használata. 

Logikai műveletek: „nem‖, „és‖, 

„vagy‖, „ha…, akkor‖.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolya-

mon.) 

Matematikai és más jellegű érve-

lésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötő-

szavak és a matematikai logiká-

ban használt kifejezések jelentés-

tartalmának összevetése. A hét-

köznapi, nem tudományos szöve-

gekben található matematikai 

információk felfedezése, rende-

zése a megadott célnak megfele-

lően. Matematikai tartalmú (nem 

tudományos jellegű) szöveg ér-

telmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfo-

lyamon: a szöveg alapján a meg-

felelő matematikai modell meg-

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a fel-

adat megoldása és szöveg alapján 

történő ellenőrzése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés; 

információk azonosí-

tása és összekapcsolá-
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alkotása.) Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli prob-

lémák modellezése. Gondolatme-

net lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(a szövegben előforduló informá-

ciók). Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az induk-

ció és dedukció, a rendszerezés, a 

következtetés.  

sa, a szöveg egységei 

közötti tartalmi meg-

felelés felismerése; a 

szöveg tartalmi elemei 

közötti kijelentés-érv, 

ok-okozati viszony 

felismerése és magya-

rázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

A „minden‖ és a „van olyan‖ 

helyes használata.  

Nyitott mondatok igazsághalma-

za, szemléltetés módjai. 

A „minden‖ és a „van olyan‖ 

helyes használata.  

Halmazok eszközjellegű haszná-

lata. 

 

A matematikai bizonyítás. Kísér-

letezés, módszeres próbálkozás, 

sejtés, cáfolás (folyamatos feladat 

a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság kialakí-

tásában. Nevezetes sejtések (pl. 

ikerprím sejtés); hosszan „élt‖, de 

megoldott sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbál-

kozás, sejtés, cáfolás megkülön-

böztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenér-

vek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) egy-

idejű követése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mások érvelé-

sének összefoglalása 

és figyelembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor‖ típusú 

állítások.  

Az „akkor és csak akkor‖ haszná-

lata. Feltétel és következmény 

felismerése a  

„Ha …, akkor …‖ típusú állítá-

sok esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állí-

tások, tételek jelentésének elem-

zése. 

 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. Rend-

szerezés (érvek logikus sorrend-

je).  

Következtetés megítélése helyes-

sége szerint. A bizonyítás gondo-

latmenetére, bizonyítási módsze-

rekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondo-

latmenetének követése, megérté-

se. 

Példák a hétköznapokból helyes 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 
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és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Egyszerű kombinatorikai felada-

tok: leszámlálás, sorbarendezés, 

gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapok-

ban. 

Rendszerezés: az esetek össze-

számlálásánál minden esetet meg 

kell találni, de minden esetet csak 

egyszer lehet számításba venni. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. 

van-e ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a sikerte-

lenség okának feltárása (pl. min-

den feltételre figyelt-e). 

Informatika: problé-

mamegoldás táblázat-

kezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika esz-

közeivel. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: periodicitás, 

ismétlődés és kombi-

natorika mint szerve-

zőelv poetizált szöve-

gekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogal-

mak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása probléma-

megoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. szemlél-

tetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: problé-

mamegoldás informa-

tikai eszközökkel és 

módszerekkel, hálóza-

tok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: pl. család-

fa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …‖). Fel-

tétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  

 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, záró-

jel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű 
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szöveg alapján elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell alko-

tása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Prob-

lémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenle-

tek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önál-

ló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell ha-

tókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellen-

őrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, ered-

mény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabá-

lyok. Prímtényezős felbon-

tás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

Relatív prímek.  

Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám 

létezik, tökéletes számok, 

barátságos számok,  

Eukleidész. Mersenne, Eu-

ler, Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok 

rendszerezése. Prímtényezős fel-

bontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös meg-

határozása a felbontás segítségé-

vel. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, 

szöveges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív 

egész kitevőre. Permanen-

cia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emléke-

zés. 

 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, 

elektromos töltés, áram, 

feszültség előjeles értel-

mezése. 

Különböző számrendszerek. 

A helyiértékes írásmód lé-

nyege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neu-

mann János. 

A különböző számrendszerek 

egyenértékűségének belátása. 

Informatika: kommuniká-

ció ember és gép között, 

adattárolás egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, 

terület, tömeg, népesség, pénz, 

adat stb.) mennyiségi jellemzőinek 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, 

nagyságrendek – méretek 
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kifejezése számokkal, mennyiségi 

következtetések. Számolás nor-

málalakkal írásban és számológép 

segítségével. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő számo-

lás 

és nagyságrendek becslé-

se és számítása az atomok 

méreteitől az ismert világ 

méretéig; szennyezés, 

környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, asszociati-

vitás, disztributivitás.  

Számolási szabályok, záró-

jelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása.  

 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom 

alakja, 22 ba   szorzat alak-

ja. Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcso-

lása az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási felada-

tok megoldása (pl. mun-

katétel). 

Egyszerű feladatok polino-

mok, illetve algebrai törtek 

közötti műveletekre. Tanult 

azonosságok alkalmazása. 

Algebrai tört értelmezési 

tartománya. Algebrai kifeje-

zések egyszerűbb alakra 

hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása 

(pl. szorzattá alakítás, tört egysze-

rűsítése, bővítése, műveletek tör-

tekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

Elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása 

különböző módszerekkel 

(lebontogatás, mérlegelv, 

szorzattá alakítás, értelme-

zési tartomány és értékkész-

let vizsgálata, grafikus mód-

szer). Egyszerű egyenletek 

paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása, ki-

egészítése. Módszerek tudatos ki-

választása és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára (behelyet-

tesítő módszer, egyenlő illetve 

ellentett együtthatók módszere, 

grafikus módszer). 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

Elsőfokú egyenletre, egyen-

letrendszerre vezető szöve-

ges számítási feladatok a 

természettudományokból, a 

mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok 

megoldása a természettudomány-

okból, a mindennapokból (pl. szá-

zalékszámítás: megtakarítás, köl-

csön, áremelés, árleszállítás, bruttó 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

 

Informatika: probléma-
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ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, 

járulékok, élelmiszerek százalékos 

összetétele).  

A növekedés és csökkenés kifeje-

zése százalékkal („mihez viszonyí-

tunk?‖). Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Számológép használata. Az értel-

mes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó 

problémák matematikai modelljé-

nek elkészítése (egyenlet, illetve 

egyenletrendszer felírása); a meg-

oldás ellenőrzése, a gyakorlati fel-

adat megoldásának összevetése a 

valósággal (lehetséges-e?). 

megoldás táblázatkezelő-

vel. 

 

Földrajz: a pénzvilág mű-

ködése. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: tudatos élelmiszer-

választás, becslések, mé-

rések, számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek: a 

család pénzügyei és gaz-

dálkodása, vállalkozások. 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

 

Kémia: százalékos keve-

rési feladatok. 

Egyes változók kifejezése 

fizikai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségé-

nek belátása. Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése.. 

Egy abszolútértéket tartal-

mazó egyenletek. 

baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azo-

nosság. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrend-

szer. Egyenlőtlenség.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függ-

vény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak 

kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelení-

tése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi Ismeretek tudatos memorizálása Fizika; kémia; biológia-
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tulajdonságai. (függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a grafikon-

juk alapján.  

Időben lejátszódó valós folyama-

tok elemzése grafikon alapján. 

Számítógép használata a függvé-

nyek vizsgálatára. 

egészségtan: időben 

lejátszódó folyamatok 

leírása, elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris függ-

vények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosságot leíró 

függvény. A lineáris függ-

vény grafikonjának meredek-

sége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott sza-

bálynak, összefüggésnek megfele-

lően. 

Időben lejátszódó történések meg-

figyelése, a változás megfogalma-

zása. Modellek alkotása: lineáris 

kapcsolatok felfedezése a hétköz-

napokban (pl. egységár, a változás 

sebessége). Lineáris függvény áb-

rázolása paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 

folyamatok vizsgálata, a 

változás sebessége. 

 

Kémia: egyenes ará-

nyosság. 

 

Informatika: táblázatke-

zelés. 

Az abszolútérték-függvény. 

Az baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai 

( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytu-

lajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx  ( 0x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytu-

lajdonságok). 

 

A fordított arányosság függ-

vénye. 
x

a
x  ( 0ax ) gra-

fikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytu-

lajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, izo-

terma. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymo-

delljének megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény vizsgálatával, 

az eredmény összevetése a való-

sággal. A modell érvényességének 

vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függ-

vényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer 

grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két 

különböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: 

számítási feladatok. 
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Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény ábrázo-

lása és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk 

áttekintése az 

vuxax  2)(  alak segít-

ségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai is-

meretek és függvénytulajdonságok 

ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás kine-

matikája. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus meg-

oldás. 

 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elneve-

zése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög 

szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesz-

tése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és 

gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria sze-

repének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról tér-

kép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítá-

sok logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljé-

nek megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összeveté-

se a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számító-

gép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

szögek értelmezése. (Fo-

lyamatosan a 9-10. évfo-

lyamon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, tes-

tek. Vázlat készítése. 
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A háromszög nevezetes 

vonalai, körei. Oldalfelező 

merőlegesek, belső szög-

felezők, magasságvonalak, 

súlyvonalak, középvona-

lak tulajdonságai. Körülírt 

kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: Eu-

ler-egyenes, Feuerbach-

kör bemutatása (interaktív 

szerkesztőprogrammal, 

bizonyítás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos 

ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata 

(geometriai szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek általá-

nos tulajdonságai. Átlók 

száma, belső szögek ösz-

szege. Szabályos sokszög 

belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializá-

lással: konvex sokszög, szabá-

lyos sokszög. 

 

Kör és részei, kör és 

egyenes. Ív, húr, körcikk, 

körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 

mozgó test sebessége. 

 

Vizuális kultúra: építészeti stílu-

sok. 

A körív hossza. Egyenes 

arányosság a középponti 

szög és a hozzá tartozó 

körív hossza között (szem-

lélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

Fizika: körmozgás sebessége, 

szögsebessége. 

 

Földrajz: távolság a Föld két 

pontja között. 

A körcikk területe. Egye-

nes arányosság a közép-

ponti szög és a hozzá tar-

tozó körcikk területe kö-

zött (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög 

ívmértéke.  

Mérés, mérési elvek megisme-

rése. Mértékegység-választás, 

mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, körmoz-

gás, rezgőmozgás. 

 

Földrajz: tájékozódás a föld-

gömbön; hosszúsági és szélessé-

gi körök, helymeghatározás. 

Thalész tétele, és alkalma-

zásai. 

A matematika mint kultu-

rális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizá-

lása. Állítás és megfordításá-

nak gyakorlása. 

 

Pitagorasz-tétel alkalma-

zásai. 

(Koordináta-geometria 

előkészítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rend-

szerezése problémamegoldás 

érdekében. Állítás és megfor-

dításának gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása merő-

leges összetevőkre. 
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A tengelyes és a közép-

pontos tükrözés, az elto-

lás, a pont körüli elforga-

tás. A transzformációk 

tulajdonságai.  

A geometriai vektorfoga-

lom. 

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, forgá-

sok. 

 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmet-

ria.  

Szimmetria felismerése a ma-

tematikában, a művészetek-

ben, a környezetünkben talál-

ható tárgyakban, részvétel 

szimmetrián alapuló játékok-

ban. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata. 

 

Vizuális kultúra: kifejezés, kép-

zőművészet; művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszö-

gek. Négyszögek csopor-

tosítása szimmetriáik sze-

rint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializá-

lással. 

Vizuális kultúra: kifejezés, kép-

zőművészet; művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési 

feladatok.  

Szerkesztési eljárások gyakor-

lása. Szerkesztési terv készíté-

se, ellenőrzés. Megosztott fi-

gyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Pontos, esztétikus munkára 

nevelés. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata 

(geometriai szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két 

vektor különbsége. 

Műveleti analógiák (össze-

adás, kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő 

különbsége, vektormennyiség 

változása (pl. sebesség-

változás). 

Vektor szorzása valós 

számmal. 

Új műveletfogalom kialakítása 

és gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális három-

szög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. 

Egybevágó. Szimmetria. Vektor, vektorművelet.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Százalékszámítás. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasá-

sa. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 

rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolá-

suk (gyakoriság, relatív gyakori-

ság, eloszlás, kördiagram, osz-

lopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. Együttváltozó meny-

nyiségek összetartozó adatpárja-

inak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, 

készítése.  

Grafikai szervezők összevetése 

más formátumú dokumentumok-

kal, következtetések levonása 

írott, ábrázolt és számszerű in-

formáció összekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: adatkeze-

lés, adatfeldolgozás, 

információmegjelení-

tés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társa-

dalmi témák vizuális 

ábrázolása (táblázat, 

diagram). 

 

Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 

statisztikák. 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, 

medián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata ke-

vés statisztikai jellemzővel: elő-

nyök és hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemlél-

tetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkife-

jezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismeré-

se; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatme-

netének rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifeje-

zésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldá-

sában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, kép-

letek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 
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 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre veze-

tő szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyen-

letrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenlet-

rendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg ki-

emelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak isme-

rete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikon-

ja alapján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- rend-

szerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, 

nemcsak a matematika, hanem a természettudományos tárgyak meg-

értése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében 

is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 

ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, neveze-

tes vonalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulá-

sa, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismere-

te; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének 

megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transz-

formációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dina-

mikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák meg-

oldásánál alkalmazni. 
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 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakorisá-

gának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meg-

határozása. 

 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képes-

sége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról 

adatsokaság jellemzőit leolvasni.  
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10. évfolyam  

 
Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra 

2. Számtan, algebra 38 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  5 óra 

4. Geometria 33 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 5 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 

adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemu-

tatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis állítá-

sok megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képes-

ségének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. Kísér-

letezés, módszeres próbálkozás, 

sejtés, cáfolás (folyamatos feladat 

a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság kialakí-

tásában. Nevezetes sejtések (pl. 

ikerprím sejtés); hosszan „élt‖, de 

megoldott sejtések (pl.  

Kísérletezés, módszeres próbál-

kozás, sejtés, cáfolás megkülön-

böztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenér-

vek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mások érvelé-

sének összefoglalása 

és figyelembevétele. 
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Fermat-sejtés, négyszínsejtés). vitapartner szempontjának) egy-

idejű követése. 

Állítás, tétel és megfordítása. 

Szükséges feltétel, elegendő fel-

tétel. „Akkor és csak akkor‖ típu-

sú állítások. 

Az „akkor és csak akkor‖ haszná-

lata. Feltétel és következmény 

felismerése a  

„Ha …, akkor …‖ típusú állítá-

sok esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állí-

tások, tételek jelentésének elem-

zése. 

 

Bizonyítás. Bizonyítási módsze-

rek, jellegzetes gondolatmenetek 

(indirekt módszer, skatulya-elv) 

konkrét példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. Rend-

szerezés (érvek logikus sorrend-

je).  

Következtetés megítélése helyes-

sége szerint. A bizonyítás gondo-

latmenetére, bizonyítási módsze-

rekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondo-

latmenetének követése, megérté-

se. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Logikai műveletek: „nem‖, „és‖, 

„vagy‖, „ha…, akkor‖.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolya-

mon.) 

Matematikai és más jellegű érve-

lésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötő-

szavak és a matematikai logiká-

ban használt kifejezések jelentés-

tartalmának összevetése. A hét-

köznapi, nem tudományos szöve-

gekben található matematikai 

információk felfedezése, rende-

zése a megadott célnak megfele-

lően. Matematikai tartalmú (nem 

tudományos jellegű) szöveg ér-

telmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfo-

lyamon: a szöveg alapján a meg-

felelő matematikai modell meg-

alkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a fel-

adat megoldása és szöveg alapján 

történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli prob-

lémák modellezése. Gondolatme-

net lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés; 

információk azonosí-

tása és összekapcsolá-

sa, a szöveg egységei 

közötti tartalmi meg-

felelés felismerése; a 

szöveg tartalmi elemei 

közötti kijelentés-érv, 
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több szempont egyidejű követése 

(a szövegben előforduló informá-

ciók). Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az induk-

ció és dedukció, a rendszerezés, a 

következtetés.  

ok-okozati viszony 

felismerése és magya-

rázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

Egyszerű kombinatorikai felada-

tok: leszámlálás, sorbarendezés, 

gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapok-

ban. 

Rendszerezés: az esetek össze-

számlálásánál minden esetet meg 

kell találni, de minden esetet csak 

egyszer lehet számításba venni. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. 

van-e ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a sikerte-

lenség okának feltárása (pl. min-

den feltételre figyelt-e). 

Informatika: problé-

mamegoldás táblázat-

kezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika esz-

közeivel. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: periodicitás, 

ismétlődés és kombi-

natorika mint szerve-

zőelv poetizált szöve-

gekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogal-

mak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása probléma-

megoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. szemlél-

tetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: problé-

mamegoldás informa-

tikai eszközökkel és 

módszerekkel, hálóza-

tok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: pl. család-

fa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges 

feltétel, elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 

 

 

 

 

Tematikai egy- 2. Számtan, algebra Órakeret 
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ség/ Fejlesztési 

cél 

38 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, 

egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Prob-

lémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenle-

tek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önál-

ló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell ha-

tókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellen-

őrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, ered-

mény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök definí-

ciója. A négyzetgyök 

azonosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak 

használata konkrét esetekben. 

Gyökjel alól kihozatal, nevező 

gyöktelenítése. Számológép 

használata. 

Fizika: fonálinga lengésideje, 

rezgésidő számítása. 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a 

megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 

alkalmazása ugyanarra a prob-

lémára (szorzattá alakítás, teljes 

négyzetté kiegészítés). Ismeretek 

tudatos memorizálása (rendezett 

másodfokú egyenlet és 

megoldóképlet összekapcsolódá-

sa).  

A megoldóképlet biztos haszná-

lata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 

vezető gyakorlati prob-

lémák, szöveges fel-

adatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal (lehet-

séges-e?). 

Fizika; kémia: számítási felada-

tok. 

Gyöktényezős alak. 

Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldá-

sának ellenőrzése.  
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Néhány egyszerű ma-

gasabb fokú egyenlet 

megoldása. 

Matematikatörténet: 

részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet 

megoldásának történe-

téből. 

Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan 

problémák.
 

 

Egyszerű négyzetgyö-

kös egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen 

gyorsuló mozgással kapcsolatos 

kinematikai feladat. 

Másodfokú egyenlet-

rendszer.  

A behelyettesítő mód-

szer. 

Egyszerű másodfokú egyenlet-

rendszer megoldása. A behelyet-

tesítő módszerrel is megoldható 

feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követé-

se. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra visszave-

zethető egyenlőtlensé-

gek ( 0a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőt-

lenség megoldása. Másodfokú 

függvény eszközjellegű haszná-

lata. 

Informatika: tantárgyi szimuláci-

ós programok használata. 

Példák adott alaphal-

mazon ekvivalens és 

nem ekvivalens egyen-

letekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelme-

zési tartomány, megol-

dáshalmaz. Hamis 

gyök, gyökvesztés. 

Egyszerű paraméteres 

másodfokú egyenletek. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követé-

se. 

Halmazok eszközjellegű haszná-

lata. 

 

Összefüggés két pozi-

tív szám számtani és 

mértani közepe között. 

Gyakorlati példa mi-

nimum és maximum 

probléma megoldására. 

Geometria és algebra összekap-

csolása az azonosság igazolásá-

nál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és maximum-

problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Gyöktényezős alak. Egyenletrend-

szer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. Szélsőérték. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempont-

jainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai 

megjelenítése. 

 

 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása má-

sodfokú és gyökös egyenle-

tek, egyenlőtlenségek megol-

dására; másodfokú függvény-

re vezető szélsőérték-

feladatok  

Függvénytulajdonságok tudatos 

alkalmazása   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  Grafikus megoldás. 

 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elneve-

zése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög 

szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesz-

tése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és 

gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transz-

formációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégsé-

ges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és 

egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási 

terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus 

sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotá-

sa, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. 

A valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, 

gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismere-

tek mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos 

ismeretek bővítése: ke-

rületi és középponti szög 

fogalma, kerületi szögek 

tétele; húrnégyszög fo-

galma, húrnégyszögek 

tétele. Látószög; látó-

szögkörív mint speciális 

ponthalmaz (Thalész 

tételének általánosítása). 

Korábbi ismeretek feleleveníté-

se, új ismeretek beillesztése a 

korábbi ismeretek rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata 

(geometriai szerkesztőprogram). 

Középpontos hasonló-

ság, hasonlóság. Ará-

nyos osztás. 

A hasonlósági transz-

formáció.  

A megmaradó és a változó tu-

lajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata 

(geometriai szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tu-

lajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő 

szögek egyenlők, a kerület, a 

terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek hasonló-

ságának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek 

tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalma-

zásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló sík-

idomok kerületének, 

területének aránya.  

Új ismeretek matematikai al-

kalmazása.  

Fizika: súlypont, tömegközép-

pont. 

 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Magasságtétel, befogóté-

tel a derékszögű három-

szögben. Két pozitív 

szám mértani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálá-

sa, alkalmazása szakaszok hosz-

szának számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati 

alkalmazásai. Távolság, 

szög, terület a tervraj-

zon, térképen. 

Modellek alkotása a matemati-

kán belül; matematikán kívüli 

problémák modellezése: geo-

metriai modell. 

Földrajz: térképkészítés, térkép-

olvasás. 

Hasonló testek felszíné-

nek, térfogatának ará-

nya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 

egyformán változik egy test 

felszíne és térfogata, ha kicsi-

Biológia-egészségtan: példák 

arra, amikor adott térfogathoz 
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nyítjük vagy nagyítjuk. nagy felület (pl. fák levelei) tar-

tozik. 

Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új hely-

zetben. Emlékezés korábbi in-

formációkra. 

Fizika: eredő erő, eredő összete-

vőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-

rendszerben. Bázisvek-

torok, vektorkoordiná-

ták. 

Elnevezések, jelek és egyéb 

megállapodások megjegyzése. 

Emlékezés definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, erő-

vektor felbontása összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, 

koszinusza, tangense és 

kotangense. 

 Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 

hegyesszög szögfüggvé-

nyeinek alkalmazása a 

derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak ki-

számítására. Távolságok 

és szögek számítása 

gyakorlati feladatokban, 

síkban és térben. A ki-

terjesztett szögfügg-

vényfogalom egyszerű 

alkalmazásai.  

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének meg-

alkotása, a problémák önálló 

megoldása.  

Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. 

Vektor, vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, 

kotangens. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasz-

talatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyako-

riság, eloszlás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. Szá-

mítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásá-

ban. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az ada-
 A rendelkezésre álló adatok 

alapján jóslás a bekövetkezés 
 



 

1212 

 

tok rendszerezése, a valószínű-

ség becslése. 

esélyére. 

Eseményekkel végzett művele-

tek. Példák események összegé-

re, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró ese-

ményekre.  

Elemi események. Események 

előállítása elemi események ösz-

szegeként. Példák független és 

nem független eseményekre. 

A matematika különböző terüle-

tei közötti kapcsolatok tudatosí-

tása. Halmazműveletek és ese-

mények közötti műveletek ösz-

szekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és bekövetke-

zésének esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy kísér-

leti úton megadható, megbecsül-

hető esélye, valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai de-

finíciójának bemutatása példá-

kon keresztül. 

A véletlen kísérletekből számí-

tott relatív gyakoriság és a való-

színűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus mo-

delljének előkészítése egyszerű 

példákon keresztül. 

A modell és a valóság kapcsola-

ta. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, biz-

tos esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság, esély, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakkife-

jezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismeré-

se; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondo-

latmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megol-

dására. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; 

ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 

az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellen-

őrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
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 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e szám-

körben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban 

való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg ki-

emelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása  

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikon-

ja alapján. 

 

Geometria 

 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és gya-

korlati számításokban. 

 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti össze-

hasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrend-

szerben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transz-

formációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dina-

mikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák meg-

oldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakorisá-

gának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen ese-

mény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, hasz-

nálata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt‖ esé-

lyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsoka-

ságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Sziszte-

matikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény be-

következésének esélyét a klasszikus modell alapján. 
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11–12. évfolyam 

Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos 

tényezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését 

adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett 

sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, ame-

lyekhez kell az előző évek alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is 

lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- 

és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fej-

lesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matema-

tika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismere-

tek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk 

kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalko-

zói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a 

digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A 

terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is 

elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazda-

sági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk 

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például 

alkalmas erre. Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se tekint-

sék gondolkodásmódjuktól távol álló területnek a matematikát. 
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11. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 29 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 32 óra 

5. Valószínűség, statisztika 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 5 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz óraszám 108 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, 

konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazá-

sa. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 

kiválasztási feladatok. A kombi-

natorika alkalmazása egyszerű 

geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és 

visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémá-

hoz: kombinatorikai modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: előrejelzé-

sek, tendenciák meg-

fogalmazása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használa-

ta: célszerű jelölés megválasztá-

sának jelentősége a matematiká-

ban.  
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Gráfelméleti alapfogalmak, al-

kalmazásuk. Fokszám összeg és 

az élek száma közötti összefüg-

gés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémá-

hoz: gráfmodell. Megfelelő, a 

problémát jól tükröző ábra készí-

tése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Négyzet-

gyök fogalma, azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvi-

valens egyenlet fogalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megol-

dása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más 

tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika 

épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fo-

galmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdon-

ság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök fogalma, azonossá-

gai. 

A négyzetgyök fogalmának álta-

lánosítása. 

A matematika belső fejlődésének 

felismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb ta-

pasztalatok, ismeretek alapján. A 

hatványfogalom célszerű kiter-

jesztése, permanenciaelv alkal-

mazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az azonos-

ságok érvényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen al-

kalmazásával megoldható expo-

nenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai mo-

dell): exponenciális egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, radioaktivi-

tás). 

Fizika; kémia: radioak-

tivitás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák – demográ-

fiai mutatók, a Föld 

eltartó képessége és az 
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élelmezési válság, be-

tegségek, világjárvá-

nyok, túltermelés és 

túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás 

szerepe a Kepler-törvények fel-

fedezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány 

fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszennye-

zés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-

törvények. 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a tech-

nika fejlődésének alapja a mate-

matikai tudás.  

Fizika; kémia: számítá-

si feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen al-

kalmazásával megoldható loga-

ritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai mo-

dell): logaritmus alkalmazásával 

megoldható egyszerű exponen-

ciális egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, radioaktivi-

tás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

érzékelés, az inger és az 

érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csök-

kenés. Logaritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás 

az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és 

a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevé-

kenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. 

Ismerethordozók használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Szögfüggvények kiterjesz-

tése, trigonometrikus alap-

függvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. Idő-

től függő periodikus jelenségek 

kezelése.  

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó 

feszültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 

A trigonometrikus függvé-

nyek transzformációi: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; 

)(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Az exponenciális függvé-

nyek. 

Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a társada-

lomban.  

Modellek alkotása (függvény 

modell): a lineáris és az exponen-

ciális növekedés/csökkenés ma-

tematikai modelljének összeveté-

se konkrét, valós problémákban 

(például: népesség, energiafel-

használás, járványok stb.).  

Fizika; kémia: radioaktivi-

tás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

földrajz: globális kérdések: 

- erőforrások kimerülése, 

fenntarthatóság, demográfi-

ai robbanás a harmadik vi-

lágban, népességcsökkenés 

az öregedő Európában. 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, 

jellemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény mint 

az exponenciális függvény 

inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a 

koordináta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: radioaktivi-

tás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

32 óra 
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Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevá-

góság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekviva-

lens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyen-

letrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesz-

tési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektor-

műveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfo-

gat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) 

használata. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A ma-

tematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koor-

dináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkal-

mazása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinusz-

tétel. 

Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű három-

szög és a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 

állású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és tér-

megismerés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi összefüggés 

egy szög szinusza és 

koszinusza között. Ösz-

szefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, 

illetve koszinusza között. 

A tangens kifejezése a 

szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

 

Egyszerű trigonometri-

kus egyenletek. Trigo-

nometrikus egyenletre 

vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós prob-

lémák. Azonosság al-

kalmazását igénylő egy-

szerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló egysze-

rű probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott 

kitéréshez, sebességhez, gyor-

suláshoz tartozó időpillanatok 

meghatározása. 

Két vektor skaláris szor-

zata. A skaláris szorzat 

tulajdonságai. Két vektor 

merőlegességének szük-

séges és elégséges felté-

A művelet újszerűségének felfe-

dezése. 

A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése, megkülön-

böztetése. 

Fizika: mechanikai munka, 

mágneses fluxus. 



 

1220 

 

tele. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 

megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

Műveletek koordinátáik-

kal adott vektorokkal. 

Vektorok és rendezett 

számpárok közötti meg-

feleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése 

(algebrai vektorfogalom). Sík és 

tér: a dimenzió szemléletes fo-

galmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása kom-

ponensek segítségével, három-

dimenziós képalkotás (holog-

ram). 

A helyvektor koordiná-

tái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a 

háromszög súlypontjá-

nak koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalma-

zása. 

Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a 

szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalma-

zása. 

 

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekap-

csolása. 

Informatika: ponthalmaz meg-

jelenítése képernyőn (geometri-

ai szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az 

irányvektor, a normál-

vektor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követé-

se. 

Informatika: ponthalmaz meg-

jelenítése képernyőn (geometri-

ai szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egye-

nes meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a 

sebesség kapcsolata. 

A merőlegesség megfo-

galmazása skaláris szor-

zattal.  

Geometriai ismeretek felelevení-

tése, megfogalmazása algebrai 

alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuza-

mosságának, merőleges-

ségének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüg-

gések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata 

(geometriai szerkesztőprog-

ram). 

Két egyenes metszés-

pontja.  

Kör és egyenes kölcsö-

nös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 

algebrai eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása (első-

fokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása). 

Informatika: ponthalmaz meg-

jelenítése képernyőn (geometri-

ai szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában 

húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjele-

nítése algebrai formában. Geo-

metriai ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz meg-

jelenítése képernyőn (geometri-

ai szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 

ismeretek alkalmazása 

egyszerű síkgeometriai 

Geometriai problémák megoldá-

sa algebrai eszközökkel. Geo-

metriai problémák számítógépes 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata 

(geometriai szerkesztőprogram 
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feladatok megoldásában. megjelenítése. használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek meg-

felelő ponthalmaz.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adat-

halmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, 

a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az esemé-

nyek között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai 

fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének 

megértése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: esemé-

nyekkel végzett műveletek; 

példák események összegére, 

szorzatára, komplementer ese-

ményre, egymást kizáró ese-

ményekre;  

elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független 

és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események 

közötti műveletek összekapcsolá-

sa.  

Informatika: folyama-

tok, kapcsolatok leírása 

logikai áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus mo-

dellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-

számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 

kombinatorikai módszerek alkal-

mazása. 

Fizika: az űrkutatás 

hatása mindennapjaink-

ra, a találkozás valószí-

nűsége. 

Statisztikai mintavétel. Való-

színűségek visszatevéses min-

tavétel esetén, a binomiális 

Modell alkotása (valószínűségi 

modell): a mintavételi eljárás lé-

nyege. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (binomiális 
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eloszlás. Visszatevés nélküli 

mintavétel. 

eloszlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítsé-

gével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásuk-

ban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 

 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konk-

rét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak le-

gyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználható-

ságáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldások-

ban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság és szög kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
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 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemei-

nek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör 

és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  
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12. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 6 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 20 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 40 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz. óraszám 96 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az „és‖, „vagy‖, „nem‖, „ha ..., akkor‖, „akkor és csak akkor‖ szemlé-

letes jelentése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a 

matematikában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem‖, „és‖, 

„vagy‖, „ha…, akkor‖, „akkor és 

csak akkor‖ .  

 

Matematikai és más jellegű érve-

lésekben a logikai műveletek fel-

fedezése, megértése, önálló al-

kalmazása. A köznyelvi kötősza-

vak és a matematikai logikában 

használt kifejezések jelentéstar-

talmának összevetése. A hétköz-

napi, nem tudományos szövegek-

ben található matematikai infor-

mációk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. 

Matematikai tartalmú (nem tu-

dományos jellegű) szöveg értel-

 



 

1225 

 

mezése. 

Kijelentés fogalma, műveletek 

kijelentésekkel: konjunkció, 

diszjunkció, negáció, implikáció, 

ekvivalencia. Logikai műveletek 

igazságtáblázatai, egyszerű azo-

nosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a 

matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása 

(halmazok – kijelentések – ese-

mények). 

Fizika: logikai áram-

körök, kapcsolási raj-

zok 

A logikai műveletek változatos 

alkalmazásai feladatokban. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező összefogla-

lásnál. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók 

használata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A számsorozat fogalma. 

A függvény értelmezési 

tartománya a pozitív 

egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: Fi-

bonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: problémamegol-

dás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. 

tag, az első n tag össze-

ge. 

Matematikatörténet: 

Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfele-

lő képletek használata probléma-

megoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. 

tag, az első n tag össze-

ge.  

A sorozat felismerése, a megfele-

lő képletek használata probléma-

megoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat 

mint exponenciális függvény ösz-

szehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; történe-

lem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek: exponenciális 

folyamatok vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 

hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és hite-

lek vizsgálata; a hitel költségei, a 

törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, a 

pénztőke működése, a monetá-

ris világ jellemző folyamatai, 

hitelezés, adósság, eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a csa-

lád pénzügyei és gazdálkodá-

sa, vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevá-

góság, hasonlóság, szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felis-

merése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Szá-

mológép (számítógép) használata. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és 

területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Mértani testek csoportosí-

tása. Hengerszerű testek 

(hasábok és hengerek), 

kúpszerű testek (gúlák és 

kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). 

Gömb. 

A problémához illeszkedő vázla-

tos ábra alkotása; síkmetszet 

elképzelése, ábrázolása. Foga-

lomalkotás közös tulajdonság 

szerint (hengerszerű, kúpszerű 

testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi szimu-

lációs programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszíné-

nek, térfogatának kiszámí-

tása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell 

alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő csoportosí-

tása. 

Informatika: tantárgyi szimu-

lációs programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathal-

maz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség klasszikus mo-

dellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai mérőszá-

mok. Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A valószínűség 

geometriai modellje. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a valószínű-

ség kiszámításának geometriai 

modelljére. 

Modellalkotás; megfelelő valószí-

nűségi modell hétköznapi problé-

mákra, jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: át-

lag, medián, módusz, terjede-

lem, szórás. Nagy adathal-

mazok jellemzése statisztikai 

A statisztikai kimutatások és a va-

lóság: az információk kritikus ér-

telmezése, az esetleges manipuláci-

ós szándék felfedeztetése. 
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mutatókkal. Közvélemény-kutatás, minőség-

ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkal-

mazások elemzése. 

Számológép/számítógép használata 

statisztikai mutatók kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szórás.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazá-

sa. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önsza-

bályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása 

(Venn-diagram, számegyenes, 

koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logi-

kai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben ta-

lálható információk összegyűj-

tése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a követ-

kezetes és rendezett gon-

dolkodás elmélete, a logika 

kapcsolódása a matemati-

kához és a nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy bizo-

nyos, nemrég történt ese-

mény információinak be-

gyűjtése több párhuzamos 

forrásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a 

manipulált információ fel-

fedése. 

Navigációs eszközök hasz-

nálata: hierarchizált és 

legördülő menük használa-
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ta. 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű hasz-

nálata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizo-

nyítása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciók-

ra és tételekre, alkalmazásuk 

önálló problémamegoldás so-

rán. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 

közötti különbség megértése. 

Néhány tipikusan hibás követ-

keztetés bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és mű-

veleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek vektor-

ral és valós számmal, művele-

tek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becs-

lés. Számológép használata, 

értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: alapvető adózási, 

biztosítási, egészség-, 

nyugdíj- és társadalombiz-

tosítási, pénzügyi ismere-

tek. 

Egyenletek és egyenlőtlensé-

gek. 

Megoldások az alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, megol-

dáshalmaz megfelelő kezelésé-

vel.  

 

Algebrai azonosságok, hatvá-

nyozás azonosságai, logaritmus 

azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. 

Az azonosságok szerepének 

ismerete, használatuk. Mate-

matikai fogalmak fejlődésének 

bemutatása pl. a hatvány, illet-

ve a szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; tör-

ténelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

képletek használata 

Egyenletek és egyenlőtlensé-

gek megoldása. Algebrai meg-

oldás, grafikus megoldás. Ek-

vivalens egyenletek, ekviva-

lens átalakítások. A megoldá-

sok ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megol-

dási módszer önálló kiválasztá-

sa. 

Az önellenőrzésre való képes-

ség. Önfegyelem fejlesztése: 

sikertelen megoldási kísérlet 
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után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. Négyzetgyö-

kös egyenletek. Abszolút érté-

ket tartalmazó egyenletek. 

Egyszerű exponenciális, loga-

ritmikus és trigonometrikus 

egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló 

megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másod-

fokú kétismeretlenes egyenlet-

rendszer megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 

biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlensé-

gekre vezető gyakorlati életből 

vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, ellen-

őrzés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; tör-

ténelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 

felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, érték-

készlet, zérushely, szélsőérték, 

monotonitás, periodicitás, pari-

tás fogalmak alkalmazása 

konkrét feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása 

és tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények isme-

rete. 

Képi emlékezés statikus hely-

zetekben (grafikonok felidézé-

se). 

 

Függvénytranszformációk: 

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

Eltolás, nyújtás és összenyo-

más a tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 

területe között: 

függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgó-

sítása. 

 

 Függvények használata valós 

folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása mate-

matikai modell készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; tör-

ténelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: ma-

tematikai modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, Valós problémában a megfele-  
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távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámí-

tása. 

lő geometriai fogalom felisme-

rése, alkalmazása. 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek vizsgála-

ta a transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művésze-

tekben, játékokban, gyakorlati 

jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vona-

lai, pontjai és körei. Összefüg-

gések a háromszög oldalai, 

oldalai és szögei között. 

A derékszögű háromszög olda-

lai, oldalai és szögei közötti 

összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

A problémának megfelelő ösz-

szefüggések felismerése, al-

kalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó téte-

lek és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek tu-

lajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordiná-

tái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése 

a fizikai vektorfogalomtól a 

rendezett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör egyen-

lete. Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra össze-

kapcsolása. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai muta-

tók: módusz, medián, átlag, 

szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a tartalom ér-

tékelése hihetőség 

szempontjából; a szö-

veg hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 
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elemek magyarázata; a 

kétértelmű, többjelen-

tésű tartalmi elemek 

feloldása; egy követ-

keztetés alapját jelentő 

tartalmi elem felisme-

rése; az olvasó előis-

mereteire alapozó fi-

gyelemfelhívó jellegű 

címadás felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény valószínűsé-

ge.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének felfe-

dezése a termelésben, a pénzügyi 

folyamatokban, a társadalmi fo-

lyamatokban.  

A szerencsejátékok igazságtalan-

ságának és a játékszenvedély ve-

szélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: szenve-

délybetegségek és 

rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazság-

halmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tarto-

mány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrend-

szer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. 

Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, 

kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a 

hétköznapi életben. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakor-

lati alkalmazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldások-

ban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és 

testek esetében. 
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Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmé-

nyek becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a mate-

matika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb 

matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematiku-

sok eredményeire. 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékeny-

ség, amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a 

magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a 

tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a törté-

nelmi eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az 

ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése és megértése, a 

résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan 

alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar 

történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az 

egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és tantárgyré-

szek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az ál-

lampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető szemé-
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lyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő 

bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szo-

ciális érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. 

Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség 

és etnikum együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakí-

tani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve 

a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, kü-

lönös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosság-

ra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának 

koronkénti bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jel-

legű, ami az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a tör-

ténelem élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diá-

kok számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvas-

mányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is (világháló, 

kép-, videó-, hang-megosztók, stb.). 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszer-

zés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájé-

kozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a 

leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló isme-

retek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos ese-

mények, történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi 

esemény több szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak 

ezeket kell felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan 

éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatör-

ténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú 

kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlő-

dő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen 

bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a probléma-

érzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a különböző 

képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az 

időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek 

a tanulók a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek 

alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi 

fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor 

követelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a történelmi múlt és a jelen-

kor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva tudják képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy 

fejlesztési feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a 

Nat-ban a megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott 

tevékenységek mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy me-

lyik témánál mely fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában 

dolgozza fel. A táblázatok ismeretek rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csu-

pán javasolt ismétlődő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgá-

ló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor 

a pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben 

tartása is elengedhetetlen. 
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A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak rea-

gálni a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhaszná-

latuk olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, 

a jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya.  Az e témakörökben megjelenő is-

meretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai 

tudás összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként mű-

ködik a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért 

fontos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakö-

rökkel, és a felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, 

hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az 

ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 

egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvá-

rásként jelennek meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ‖‖ jel.) 

 
 

9–10. évfolyam 
 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskeze-

lés készségeinek fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két 

évfolyam feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos 

anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű 

történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az 

általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése 

révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott 

esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák 

közül a hatékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás ké-

pességének kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos for-

rások kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve 

azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), vala-

mint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. 

A diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a 

források tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és 

érvelés alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diag-

ramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, 

készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

 

9. osztály 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallá-

sok, építmények). 

A tematikai egy-  A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 
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ség nevelési-

fejlesztési céljai 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 

mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi 

történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelíté-

sek alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a 

közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s 

maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a 

kormányzás is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak 

válaszokat a kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható infor-

mációk megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti 

adottságok meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezé-

sében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, 

társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt 

hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben az 

engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia egy-

aránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz kapcso-

lódva és konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és tár-

sadalmi helyzete, életformák.

 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi kör-

nyezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismeré-

se, információgyűjtés és 

azok rendszerezése. (Pl. 

az első civilizációkról 

fennmaradt források cso-

portosítása különböző 

szempontok szerint.) 

 A földrajzi környezet 

szerepe az egyes civilizá-

ciók életében. (pl. nagy 

folyók, tagolt partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú elren-

dezése. (Pl. egy folyam-

völgyi kultúra sajátossá-

gainak bemutatása 

Biológia-egészségtan: A ho-

mo sapiens egységes faj. 

 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, tér-

képolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti 

emlékei (pl. Willendorfi Vé-

nusz, II. Ramszesz szikla-

temploma, Echnaton fáraó 

családjával, a gízai pirami-

sok). 

 

                                                 

 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő és 

hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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Hammurapi törvényei 

alapján.) 

 Társadalmi csoportok, 

intézmények működésé-

nek összehasonlítása. (Pl. 

eltérő és hasonló vonások 

az ókori Kelet civilizáció-

inak társadalmi szerkeze-

tében, államszervezet-

ében.) 

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. 

(Pl. az ókori keleti civilizá-

ciók jellegzetes tárgyi em-

lékeinek és kulturális örök-

ségének feldolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe ál-

lítása. (Pl. ókori keleti ci-

vilizációk ábrázolása idő-

vonalon.) 

 A történelmi tér változá-

sainak leolvasása térké-

pekről. (Pl. Mezopotámia 

államainak elhelyezkedé-

se, Egyiptom területi vál-

tozásai.) 

Matematika:  

A számegyenes, az idő mér-

tékegységei (nap, hónap, év, 

évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) készí-

tése az ókori Egyiptom témá-

jában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló élet-

mód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntö-

zéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold‖, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 

Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az 

első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. 
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X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa hábo-

rúk. A demokrácia alapelvei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatú-

ra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlít-

ja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, 

politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az 

ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. 

Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humá-

num, a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi 

értékek megóvásának szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlás-

ra kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek 

közötti kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmi-

szereket ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy eu-

rópai civilizáció gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrá-

cia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alap-

elveivel. Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, 

kiselőadás tartására. Képes különböző időszakok történelmi térképeinek 

az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia műkö-

dése. 

Államformák, államszervezet. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi munkák-

ból. (Pl. a görög művészet 

témájában.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

a görög-perzsa háborúk 

hőseinek áldozatvállalá-

sa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztásá-

ra, ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli ré-

szének természeti adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög szín-

ház és dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög képzőművé-
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cáfolására. (Pl. az arisz-

tokratikus és a demokra-

tikus kormányzás előnyei-

ről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi 

adatok, modellek és elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. Spártáról a törté-

netírásban kialakult ha-

gyományos kép árnyalá-

sa.) 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi hi-

telesség szempontjából. 

(Pl. Hellász történelmét 

feldolgozó hollywoodi fil-

mek.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. 

az athéni demokrácia ki-

alakulása.) 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. gyarmatváros és 

anyaváros kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a válto-

zások hátterének feltárá-

sa. (Pl. Nagy Sándor bi-

rodalmának kialakulása 

térképek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző in-

formációforrások alapján. 

(Pl. a görög gyarmatosí-

tás fő irányai.) 

szet (pl. a Dárdavivő, a Del-

phoi kocsihajtó, a Laokoón-

csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-

tétel, Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé betű-

inek használata a matemati-

kában. Pi szám jelölése [π]. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész ter-

mészetfilozófiája. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereske-

delem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demok-

rácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, helleniz-

mus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thukü-

didész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexand-

ria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. szá-

zad közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 

14 óra 

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

mában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló ál-

lam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Meg-

ismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati 

hatalom sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jöve-

delem; politikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi 

tényezők - társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; 

egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom általában 

egyének és testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és 

katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy személy vagy csoport 

politikai befolyásának, de a politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz 

juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának 

és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, vala-

mint felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrend-

szer és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög 

és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai 

civilizációra gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazásá-

ra, valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan 

érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, 

diagram, vizuális rendező stb.). 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és intézmé-

nyei. Államformák, állam-

szervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető taní-

tásai, vallásalapítók, vallás-

újítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik civi-

lizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló is-

meretforrások értelmezé-

se. (Pl. a köztársaság ál-

lamszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. gazdaság, gazdálko-

dás a császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a görög és a római min-

dennapi élet összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából. 

(Pl. Róma alapítása, Jé-

zus élete.) 

 Feltevések megfogalma-

zása történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, vi-

selkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Caesar és Au-

gustus intézkedései, Cons-

tantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képek-

ből tabló készítése. (Pl. a 

római kultúra emlékei 

napjainkban.) 

 Beszámoló készítése nép-

szerű tudományos iroda-

lomból, szépirodalomból, 

rádió- és tévéműsorokból. 

(Pl. a gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek meg-

ragadása és összehasonlí-

tása. (Pl. hasonló tartal-

mú görög és római ese-

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget ter-

mészeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, jelentő-

sége, nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, Au-

gusztus szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története. Az 

európai civilizáció és kultúra 

zsidó-keresztény gyökerei. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM hasz-

nálatával Pannónia földrajzi, 

közigazgatási, társadalom- és 

hadtörténeti emlékeinek be-

mutatása. Virtuális utazás az 

ókori Rómában. 
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mények kronológiai pár-

ba állítása.) 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a válto-

zások hátterének feltárá-

sa. (Pl. a kereszténység 

terjedése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkény-

uralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szu-

verenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rab-

szolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquin-

cum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar 

halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 

(a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztá-

sa), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A kö-

zépkori járványok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban vég-

bemenetnek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon 

fejtik ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként 

értékeli az egyéni érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének 

megjelenését az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom 

között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzi-
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óban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenysé-

gét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizá-

cióformáló szerepét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politi-

kai szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimu-

tatja a középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, 

felméri a városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormány-

zatiság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és 

kimutatja a középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai 

civilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalom-

formáló hatását. Különböző szempontok alapján összehasonlítja Európa 

eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásá-

ból egy területen sokféle következtetést le lehet vonni (pl. a gazdaság 

fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szöve-

gek jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek drama-

tizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank Biroda-

lom, és a Német-római Biro-

dalom létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti keresz-

ténység. A középkori egyház 

és az uralkodói hatalom Eu-

rópában. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora középkor-

ban. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadal-

mi, politikai gyökerei és hatá-

sa. 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szaktudo-

mányi munkákból. (Pl. a 

feudalizmus terminológiá-

ja.) 

 Információk önálló rend-

szerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. 

(Pl. a keresztes hadjárat-

ok európai anyagi és szel-

lemi kultúrára, életmódra 

gyakorolt hatásainak ösz-

szegzése.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

az iszlám mindennapi éle-

tet szabályozó előírásai-

nak betartása; a vallási 

fanatizmus megjelenési 

okai, megjelenési formái.) 

 Ismeretszerzés grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. Európa lakosságának 

becsült növekedését be-

mutató diagram kapcsán.) 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi jellem-

zői, világvallások, arab föld-

rajz (tájolás, útleírások), az 

ún. kis jégkorszak Európá-

ban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, vágánsköl-

tészet, Boccaccio, Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi tanítá-

sai, az intolerancia, mint er-

kölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello). 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es alapú, 



 

1244 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. szá-

zadban. 

 

A közép- és kelet-európai 

régió államai. 

 
Az Oszmán (Török) Birodalom 

terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a középkor-

ban. 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és 

halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló megfo-

galmazása. (Pl. az urada-

lom felépítésével és mű-

ködésével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazá-

sa a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, vi-

selkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Nagy Károly 

portréja krónikarészlet 

alapján.) 

 Feltevések megfogalmazá-

sa egyes történelmi jelen-

ségek hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. a mező-

gazdaság fellendülésében 

szerepet játszó tényezők 

elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját ér-

tékek tisztázása. (Pl. a 

középkori ember 

gondolkodásának átélése 

és megértése; a zsidóság 

szerepe az európai város-

iasodásban, antijudaista 

törekvések az egyház ré-

széről.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a hűbéri viszony és 

hűbéri lánc bemutatását 

szolgáló ábra.) 

 Mások érvelésének össze-

foglalása és figyelembe-

vétele. A véleménykü-

lönbségek tisztázása, a sa-

ját álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

arab közvetítéssel világszerte 

elterjedt számírás), arab al-

gebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab ere-

detű csillagászati elnevezé-

sek, csillagnevek, iszlám nap-

tár stb.). Középkori technikai 

találmányok, a gótikus stílus 

technikai alapjai (támív, tám-

pillér); tudománytörténet, 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a rene-

szánsz zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok témájá-

ban). 
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miért nem nevezhetők a 

Nyugat-római Birodalom 

bukása utáni évszázadok 

sötét középkornak?) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak 

egy napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

a város, mint az egyik 

legsajátosabb európai in-

tézmény.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

 Az európai történelem és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító idő-

rendi táblázat készítése a 

XIV–XV. századi Nyugat-, 

Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér változá-

sainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. az 

arab hódítás fontosabb 

szakaszainak bemutatá-

sa.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. Európa 

régióinak bejelölése a 

vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és követ-

kezmény. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, állam-

szervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada- Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolos-
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tok tor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, 

uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesz-

titúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monar-

chia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, 

skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, 

szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 

Aquinói Szent Tamás, IV. Henrik, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-

római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázá-

sa), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna 

Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfogla-

lásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) 

István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a 

hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. 

Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányossá-

gából és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvé-

szet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból 

fakad. Felismeri azt is, hogy egy régió vagy ország gazdasági és demo-

gráfiai megerősödése növeli a katonai potenciált, s ez felerősíti az ex-

panzív törekvéseket, illetve a politikai megosztottság meggyengíti egy 

régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét és agresszióra csábítja a 

szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe forrasztja a meg-

támadott ország politikai erőit és lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az 

új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodá-

si képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltét-

eleit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény ma-

gyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának meg-

ismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai régió 

egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcso-

lódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, hogy 

az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal 

és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A magyar nép eredete, ván-

dorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politi-

kai életpályája (Géza és Szent 

István, Szent László, Köny-

ves Kálmán, II. András, IV. 

Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint 

jelentős közép-európai hata-

lom, az Anjouk, Luxemburgi 

Zsigmond és Hunyadi Mátyás 

korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a XIV–XV. század 

folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcs-

mondatok keresése szö-

vegben. (Pl. Szent István 

törvényeiben.) 

– Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, ér-

telmezése. (Pl. az Arany-

bulla elemzése, korabeli 

törvényi előírások az ide-

genekről; középkori vá-

rosaink jellemzőinek, a 

lakosság összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

– Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

magyarországi műemlé-

keken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztásá-

ra, ellenvélemények cáfo-

lására. (Pl. a magyar hon-

foglalás lefolyása.) 

– Kérdések megfogalmazá-

sa a források megbízható-

ságára, a szerző esetleges 

elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. 

(Pl. korabeli utazók, kró-

nikaírók leírásainak elem-

zése.) 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy törté-

nelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. a jobbágy fogalom je-

lentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, fel-

tevések megfogalmazása 

a cselekedeteinek mozga-

tórugóiról. (Pl. Hunyadi 

Mátyás külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek elbe-

szélése, eljátszása külön-

böző szempontokból. Er-

kölcsi kérdéseket felvető 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany 

János: Rege a csodaszarvas-

ról). 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: 

Bánk Bán, Arany János: Tol-

di. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. 

a jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése 

(pl. korstílusok) demonstrálá-

sához. 

 

Informatika, könyvtárhaszná-

lat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig c. 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása sétá-

lófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével kapcso-

latos elméletek témájában. 
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élethelyzetek megismeré-

se és bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár ostromá-

nak rekonstruálása ma-

gyar és török korabeli 

források alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- 

és hanganyagok stb. vizs-

gálata történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-

körkép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

I. Károly gazdasági re-

formjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom 

változásai az Árpád-

korban.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Tanult események, jelen-

ségek topográfiai megha-

tározása térképen. (Pl. a 

magyarság vándorlásá-

nak fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. 

a kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. a tatár-

járás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 
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politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, állam-

szervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős feje-

delemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egy-

házmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, 

nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, regálé, 

harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, 

báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi 

országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Verec-

kei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 

(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. 

/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 

1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ 

Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsig-

mond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. 

/Hunyadi/ Mátyás). 

 

 

 

 

10. osztály 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

14 óra 

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

eszméi. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek 

gondolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban 

mit tartottak helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért 

egymástól. Ahhoz, hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk 

megítélni, először meg kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, 

hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségle-

tek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ megértésének igénye 

stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket és/vagy 

veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés álta-
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lában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi 

utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erő-

viszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai 

következményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési mecha-

nizmusát, felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomformá-

ló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus egyház világi hatalmá-

val való szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a hitélet megújí-

tása mellett a protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatás-

etika) terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Eu-

rópára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatá-

sát. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő embe-

ri sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 

témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és kö-

vetkezményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Vallások szellemi, társadal-

mi, politikai gyökerei és ha-

tásai. 

 

Az atlanti hatalmak (Hollan-

dia és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII. században és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia ki-

alakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk stí-

lusjegyeinek felismerése 

képek alapján.) 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. a 

polgárosult angol nemes-

ség és a francia nemesség 

összehasonlítása.) 

– Információk önálló rend-

szerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése megha-

tározott álláspontok cáfolá-

sára. (Pl. forradalom volt-e 

a XVII. századi angliai át-

alakulás?) 

– A különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy történel-

mi jelenség kapcsán. (Pl. az 

ipari termelési keretek – 

céh, kiadási, felvásárlási 

rendszer, manufaktúra – 

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések topo-

gráfiai vonatkozásai, a hol-

land mélyföld, a Naprend-

szer. 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház 

és dráma, a francia klasszicis-

ta színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 

 

Fizika: 

A földközéppontú és a nap-

középpontú világkép jellem-

zői. A Föld, a Naprendszer és 

a Kozmosz fejlődéséről alko-

tott csillagászati elképzelé-

sek. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 
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XVI–XVII. században. 

 

A tudományos világkép át-

alakulása. 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. szá-

zadi világkereskedelem 

működése.) 

– Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. az angol polgárhábo-

rú szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér változása-

inak leolvasása térképek-

ről. (Pl. a reformáció 

egyes irányzatainak a tér-

hódítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-

nitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutiz-

mus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, je-

zsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, 

alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kál-

vin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a refor-

máció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol pol-

gárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

14 óra 

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

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizáró-

lag egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően 

befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. 

Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles társadalmi ösz-

szefogás mozgósító erejét és a kölcsönös engedményeken alapuló meg-

állapodás hosszú távú jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társa-

dalom-átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a 

magyar nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formál-

ta jelentősen a magyar művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása 

során kialakított hagyományok a magyar nemzettudat fontos részévé 

váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai meg-

osztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti 

a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, 

és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette 

lehetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 

következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli rit-

musát, és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból 

egyszerű önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre sza-

kadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész beren-

dezkedése, mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a Habs-

burg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése Magyaror-

szágról. 

 

Népesség, társadalom, gazda-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktu-

dományi munkákból (pl. 

Erdély aranykoráról). 

– Az internet kritikus fel-

használása történelmi is-

meretek szerzésére. (Pl. a 

magyarországi oszmán – 

török építészeti emlékek-

ről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi el-

beszélések összehasonlítá-

sa a narráció módja alap-

ján.(Pl. Brodarics István 

és Szulejmán a mohácsi 

csatáról.) 

– Feltevések megfogalma-

zása egyes történelmi je-

lenségek hátteréről, feltét-

eleiről, okairól. (Pl. Sza-

polyai királyságának sze-

repe az önálló Erdélyi 

Fejedelemség későbbi 

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális hatá-

sa; Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti vesze-

delem, kuruc költészet, Mikes 

Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek 

(pl. Csinom Palkó). 

 

Földrajz: 

A természeti környezet válto-

zása a török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő mozga-

tás (pl. átdarabolás elképze-

lése; testháló összehajtásá-

nak, szétvágásoknak az el-

képzelése; testek különféle 

síkmetszetének elképzelése – 

váralaprajz készítése). 

 

Informatika: 
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ság és természeti környezet a 

XVI–XVII. századi Magyar-

országon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. kép alapján váralap-

rajz elkészítése.) 

– Mások érvelésének ösz-

szefoglalása és figyelem-

bevétele. A véleménykü-

lönbségek tisztázása, a 

saját álláspont gazdagítá-

sa, továbbfejlesztése. (Pl. 

az ország előtt 1526-ban 

álló alternatívák megvi-

tatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török 

uralom hatása Magyar-

ország fejlődésére cím-

mel; valamint Schulhof 

Izsák beszámolója Buda 

visszavívásáról c. forrás 

elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Az egyetemes és a ma-

gyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elem-

zése. (Pl. a Rákóczi-

szabadságharc és a spa-

nyol örökösödési háború 

eseményei között.) 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. az 

ellenreformáció térnyeré-

sének nyomon követése.) 

Törökországi magyar emlék-

helyek keresése az interneten, 

virtuális séta. 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, vá-

ros, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdál-

kodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 
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monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 

István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai 

Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sáros-

patak, Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az 

ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török 

ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 

1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda vissza-

foglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 

1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari for-

radalom találmányai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átala-

kulás egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forrada-

lom máig ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, 

hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség megérté-

sének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét állította, és 

hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, 

hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a pol-

gári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is érvé-

nyes demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek 

mind a mai napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját 

képezik. Megszületik az állam és egyház szétválasztásának gondolata. 

Látja, hogy a korszak forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, test-

vériség – nem egyszer egymást kizáró módon valósultak meg. Érzékeli, 

hogy a hatalmi harcot, harcokat konfliktusok és kompromisszumok 

egymást váltó sorozataként lehet leírni. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosí-

tása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák 

átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gya-

rapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését 

eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák – libe-
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ralizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, 

és átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. Látja, hogy a 

korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgá-

latát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, terrorisztikus eszközökkel 

történő „népboldogításhoz‖ vezetett. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és 

bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutiz-

mus. 

 

Hatalmi átrendeződés a 

XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létre-

jötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

A napóleoni háborúk Európá-

ja és a Szent Szövetség rend-

szere. 

 

Az ipari forradalom és hatá-

sai. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

a tömegek bekerülése a 

politizálásba.) 

– Információk önálló rend-

szerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom 

találmányai és jelentősé-

gük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalma-

zása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek oka-

iról. (Pl. a forradalmi ter-

ror és szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselke-

désük mozgatórugóiról. 

(Pl. Robespierre, Napóle-

on.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, össze-

függések felderítése. (Pl. 

a Függetlenségi nyilatko-

zat elemzése és a felvilá-

gosodás hatásának kimu-

tatása.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a hata-

lommegosztás elvének 

ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása népszerű tudomá-

nyos irodalomból, (Pl. a 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a roman-

tika, a francia Enciklopédia, 

Voltaire: Candide. 

 

Vizuális kultúra: Klassziciz-

mus és romantika. 

 

Ének-zene: ,  

A klasszika zenéje (pl. 

Haydn, Mozart, Beethoven), 

Marseillaise. 

 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 

mértékegysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: Állampol-

gárság és nemzeti érzés. A 

szabadság rendje: jogok és 

kötelességek. Magánérdek és 

közjó. Részvétel a közélet-

ben. A társadalmi igazságos-

ság kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és 

hatásaik. 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai 

(pl. Diderot, Voltaire, Rous-

seau), a német idealizmus (pl. 

Kant, Hegel), Marx. 

 

Biológia-egészségtan: Védő-

oltások (az immunológia tu-

dományának kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret:  
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szabadkőművesség témá-

jában.) 

– Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a francia forradalom 

korszakai.) 

– Események, történetek 

dramatikus megjeleníté-

se. (Pl. XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. 

a „Mi viszi előre a vilá-

got? Forradalom vagy 

szerves fejlődés” témájá-

ban.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as 

forradalmak.) 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. 

Lengyelország felosztá-

sa.) 

A modern nyilvánosság ki-

alakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése pl. az 

iparipari forradalom témájá-

ban. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-

nitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, ter-

mészetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilá-

gosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, 

jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberaliz-

mus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Fri-

gyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, 

Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok 

Észak-Amerikában, Waterloo. 
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Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, 

az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostro-

ma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 

1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzeti-

ségi viszonyok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 

központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés építő-

munkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentőségét 

helyesen meg tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és 

utáni helyzetet, és ezt össze tudjuk hasonlítani egymással. 

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben 

a ma is meglévő „magyar gondolat‖ és „szabad gondolat‖ szembenállása. 

Látja, hogy mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely 

később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanak-

kor e nemzetiségek/etnikumok előbb a gazdasági fejlődésben, majd a po-

litikai életben is fontos szerepet játszottak. 

A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzeti-

ségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy Magyarország a 

Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó 

problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli 

helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség bizonyos 

elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy a változások kedvezően érintették 

a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentették a 

hazai ipari termelés kibontakozásának.  

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket 

tud meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti kör-

nyezet: demográfiai változá-

sok, az etnikai arányok átala-

kulása. 

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A Magyar Királyság újjá-

szervezése és helye a Habs-

burg Birodalomban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. a korszakra vonatko-

zó demográfiai adatok 

elemzése, értékelése.) 

– A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a felvilágosodás fogalma-

inak azonosítása a kor-

szak uralkodói intézkedé-

seiben.) 

– Egy történelmi oknyomo-

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy Fe-

renc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszika zenéje 
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a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági vi-

szonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra 

és művelődés változásai. 

zás megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác perúj-

rafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalma-

zása a történelmi szemé-

lyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgató-

rugóiról. (Pl. II. József 

politikai életpályájának 

elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képek-

ből összeállítás, tabló ké-

szítése. (Pl. nemzetiségek 

Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. jobbágyterheket 

szemléltető ábra készíté-

se.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. 

Magyarország etnikai 

összetételének, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző in-

formációforrások alapján. 

(Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

(pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. a 

fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és táblaké-

pek Magyarországon,  

 

Informatika: könyvtártípu-

sok, könyvtártörténet. . Gra-

fikonok, diagramok készítése 

a demográfiai adatok szem-

léltetésére. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, vallás. 

Fogalmak, Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, 
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adatok felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, tü-

relmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–

1790 (II. József). 

 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyaror-

szágon 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, ame-

lyek már jóval a vizsgált esemény előtt léteztek azoktól, amelyek az 

esemény közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az esemé-

nyek bekövetkeztének vannak közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is 

értelmezhetjük, hogy a dolgok bekövetkeztének mindig vannak közve-

tett feltételei és vannak közvetlen kiváltó okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc 

idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politi-

kai, társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi 

viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, va-

lamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, 

amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését cé-

lozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította középpontba azokat 

a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egy-

mást kiegészítve a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprog-

ramok mellé állították a közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 

összeállítani. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

A reformeszmék kialakulása 

és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

a nemesi életszemlélet 

megismerése Pulszky Fe-

renc műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. 

Petőfi Sándor halála.) 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a reform-

kor irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti szín-

játszás kezdetei. 

 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar szín-

ház és dráma néhány alkotá-

sa: Katona József: Bánk bán, 

Vörösmarty Mihály: Csongor 
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A reformmozgalom kibonta-

kozása. 

 

A nemzeti ébredés és a nem-

zetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és szabadság-

harc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi törvé-

nyek. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazá-

sa viselkedésük mozgató-

rugóiról. (Pl. Széchenyi 

István, Görgei Artúr; az 

érdekegyesítéssel és a tör-

vény előtti egyenlőséggel 

kapcsolatos viták bemu-

tatása.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi hi-

telesség szempontjából. 

(Pl. Németh László Az 

áruló című történeti drá-

mája.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, össze-

függések felderítése. (Pl. 

Széchenyi programja a 

Stádium 12 pontja alap-

ján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a reform-

kori rendi országgyűlés 

felépítése és a törvényho-

zás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Szé-

chenyi és Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1848-as forra-

dalmak kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti for-

radalom eseményei.) 

és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika 

(pl. Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel Fe-

renc: Hunyadi László – a 

nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti 

adottságai, folyamszabályo-

zás. 

 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) készí-

tése Széchenyi István gyakor-

lati újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, törté-

nelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzú-

ra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdek-

egyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős 

kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfel-

szabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szeme-

re Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Win-

dischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 

államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 

április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 

1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimon-

dása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világo-

si fegyverletétel). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rend-

szerező megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, 

családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságá-

nak felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttér-

ben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspek-

tusainak azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szo-

kásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemző-

inek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kiala-

kulás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését 

segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájé-

kozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő 

értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 

azonosítani és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint 
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az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásol-

hatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasá-

gi, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek tár-

sadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa külön-

böző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi össze-

tevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági 

viszonyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és ha-

nyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának ered-

ményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást ké-

szíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon 

kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetle-

ges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelé-

sére, ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből 

a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömöríté-

sével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cse-

lekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vi-

tában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, 

ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, vala-

mint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronoló-

giai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódu-

sok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybe-

vetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások szempontjából, és le-

gyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes kor-

szakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok 

rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlí-

tására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leg-

inkább megfelelő térkép kiválasztására. 
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11–12. évfolyam 
 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészü-

lés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat ki-

emeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a 

legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív 

állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, 

népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a köz-

ügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget értékként kezelő, a kisebb-

ségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és 

tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudó-

sok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát), közös társadalmi és állami 

sikereinket (pl. a rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, 

csatlakozásunk az európai közösséghez és az atlanti katonai szövetséghez), kitérve történel-

münk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására is. Lényeges az is, hogy a XX. századi 

népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a tömegméretű tragédiák és 

mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai 

gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyé-

ni és szervezett ellenállás különböző formáinak megismerése, a személyes magatartásformák 

megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a 

demokrácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai 

gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének terüle-

tei közül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. 

A forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében követ-

keztetések levonása is. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem 

az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző tör-

ténelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középisko-

lai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való tájékozódó-

képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok megismerésén és megtanulá-

sán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló 

történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű kro-

nológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a 

történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, 

valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs ha-

tású témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfo-

galmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a 

jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az 

oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. 

Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles 

körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon 

járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási 

kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül jelentős mértékben segíti az ál-

lampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntes-

ség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint 

kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet ját-

szik az önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságá-

nak kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és 
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audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint 

tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen 

értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját 

értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági is-

meretek témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudomá-

nyi ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is 

előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és 

kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, 

valamint az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a 

diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, 

amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diá-

kok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, 

elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hitelte-

lenné válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, sze-

mélyes élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősí-

tik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket 

közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi 

gyakorlótérnek‖ tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok dön-

tési és problémamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és együttműködési készsége. 

 

11. osztály 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafel-

osztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít 

annak a megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfonto-

sabb szerepet az események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a törté-

nelmi események magyarázata nagyon sok esetben az egyének és cso-

portok személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. mely 

állami keretként. Tudja, hogy a modern polgári államszervezet új funk-

ciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a szociálpolitikára. 

Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, ame-

lyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengés-

hez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, 

a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső pi-

acteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöt-

tét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igé-

nye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordoz-

ta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy 
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az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, talál-

mányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, eh-

hez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni álla-

mok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok polgárháborúja és nagy-

hatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a centrum országai-

ban. 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, gondol-

kodás, életmód, épített és 

természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A munkásság érdekképvisele-

ti és politikai mozgalmai, 

szervezetei. 

 

A modern polgári állam jel-

legzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ vál-

tozásai a XIX. század máso-

dik felében: gyarmati függés, 

a birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonok-

ból, diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés fo-

galmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom 

második szakaszának ta-

lálmányai; a Dreyfus-

ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy törté-

nelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. szövetségi rendsze-

rek.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, fel-

tevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselke-

désének mozgatórugóiról. 

(Pl. Bismarck politikai pá-

lyája.) 

– Önálló vélemény megfo-

galmazása történelmi 

eseményekről, szereplők-

ről, jelenségekről, filozó-

fiai kérdésekről. (Pl. a 

gyarmatosítás ideológiá-

ja.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmód-

ra.) 

– Mások érvelésének össze-

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Euró-

pa országai, Balkán, a város-

fejlődés szakaszai. 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hu-

go, Puskin, Zola, Doszto-

jevszkij, Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói 

és művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, De-

bussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: Pas-

teur, Darwin: evolúcióelmé-

let. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 



 

1266 

 

foglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykü-

lönbségek tisztázása, a sa-

ját álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a válto-

zások mennyisége és 

gyorsasága szempontjából. 

(Pl. gyarmatbirodalmak 

kiterjedése a XIX. század 

elején és végén.) 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

megvalósulásának fő terü-

leti lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, in-

terpretáció. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, köz-

igazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosz-

tály, városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, szakszerve-

zet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, 

nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 

Rotschildok, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, 

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–

65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 

(a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 

1907 (a hármas antant létrejötte). 
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Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyar-

országon 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dua-

lizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen 

azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége 

van saját helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos vo-

natkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai él-

mezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – 

akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellent-

mondást is magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dua-

lizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a 

tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyar-

ország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelke-

dő szerepet játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó 

a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felis-

merni és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom  

 

A kiegyezés létrejötte és tar-

talma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, 

a kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi vál-

tozások és gazdasági fejlődés 

a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés alaku-

lása, a zsidó emancipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Példák gyűjtése a sza-

badságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, 

olasz és német származá-

sú honvéd tisztek kivég-

zése, a hazai zsidó közös-

ségekre kirótt hadisarc.) 

– Ismeretszerzés különbö-

ző írásos forrásokból, sta-

tisztikai táblázatokból. 

(Pl. a dualizmuskori 

gyáripar.) 

– Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felve-

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bár-

dok, a századforduló irodalmi 

élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a szecesz-

szió és eklektika jellemzői 

(pl. Steindl Imre: Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett szü-

letése, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, termé-

szetkárosítás, árvizek kiváltó 

okai. 

 

Fizika:  



 

1268 

 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

tő élethelyzetek felismeré-

se, bemutatása. (Pl. az 

aradi vértanúk búcsúleve-

lei, a tiszaeszlári vérvád 

képtelensége.) 

– Különböző történelmi el-

beszélések összehasonlítá-

sa a narráció módja alap-

ján. (Pl. a kiegyezés mér-

lege Eötvös József és Kos-

suth Lajos írásai alapján.) 

– Feltevések megfogalma-

zása egyes jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. a zsidó 

emancipáció okai, a zsi-

dóság részvétele a mo-

dernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a dualiz-

mus pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a dualista állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása történelmi forrás-

szövegek alapján. (Pl. 

dualizmuskori színház-

kultúra.) 

– Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, 

táncos, dramatikus meg-

jelenítése. (Pl. jelenetek 

egy pesti kávéház min-

dennapjaiból.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. 

(Pl. a kiegyezés létrejöt-

tét elősegítő külpolitikai 

tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. a 

magyarországi vasúthá-

Az elektrifikáció, a transz-

formátor, a villamos moz-

dony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar siker-

sportágak (pl. úszás, vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok (Bo-

lond Miska, Borsszem Jankó, 

Üstökös) anyagából. 
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lózat fejlődése.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dua-

lista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szoci-

áldemokrata Párt, választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, 

dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anya-

könyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, 

Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Osz-

kár, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák 

Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázá-

sa), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegye-

zés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest lét-

rejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási vere-

sége, belpolitikai válság). 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konflik-

tusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista 

monarchia válsága.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcso-

latban az okok és a következmények kiválasztása és logikai összerende-

zése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati 

összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések 

lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelmezése és érté-

kelése között. Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, 

és azok komplex jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyha-

talmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 

katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni 

helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati esz-

közök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és 

anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 
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Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező 

új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló mo-

rális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatá-

sainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok 

tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá 

a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldo-

zatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb 

fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 

események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi törté-

nelem további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború 

Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzet-

be kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák ki-

alakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását ered-

ményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt 

tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első világ-

háborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség követ-

kezményei Magyarországon: 

az Osztrák-Magyar Monar-

chia felbomlása, az ősziró-

zsás forradalom, a tanácsköz-

társaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. háborús 

veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. hadi-

tudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a 

korszak helytörténeti vo-

natkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

képek, plakátok, karikatú-

rák vizsgálata a történel-

mi hitelesség szempont-

jából. (Pl. Ferenc József 

korának plakátjai, karika-

túrái.) 

 Tanult ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. 

(Pl. hadicélok, haditervek 

– békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

Földrajz:  

Európa domborzata és vízraj-

za. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, médiumok hatása a min-

dennapi életre. 
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Kisállamok, nagyhatalmak.  

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum ha-

tásai.) 

 Mások érvelésének össze-

foglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykü-

lönbségek tisztázása. (Pl. 

Magyarország részvétele 

a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a ma-

gyar delegáció részvétele 

a béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a háború ki-

emelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai ada-

tainak elhelyezése vak-

térképen. (Pl. a békeszer-

ződések területi vonatko-

zásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-

nitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bol-

sevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Ma-

gyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforrada-

lom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mi-

hály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Mik-

lós. 
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Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Ma-

gyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az ősziró-

zsás forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 

1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – 

augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni bé-

kediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges 

elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek 

be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 

osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoporto-

kat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadal-

mat „fenyegető veszélyre‖ való tekintettel mindenkinek korlátozták a 

szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a 

korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is kü-

lönböző gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző álta-

lános dolgok nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gaz-

dasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók 

elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a 

válságból való kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető 

hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női eman-

cipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európában 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különbö-

ző statisztikai táblázatok-

ból, grafikonokból, diag-

ramokból. (Pl. a német 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, Szol-

zsenyicin, Iszaak Babel). 
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a két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasá-

gi válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

 

A nemzetiszocialista ideoló-

gia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

választások eredményei 

1928–33 között; a mun-

kanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 

1929–1937.) 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

a GULAG táborainak  

élete Szolzsenyicin: Ivan 

Gyenyiszovics egy napja 

című műve alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalma-

zása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek oka-

iról. (Pl. az antiszemitiz-

mus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgá-

lata a hitelesség szem-

pontjából. (Pl. különböző 

propagandafilmek elem-

zése.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazá-

sa a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, vi-

selkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Gandhi és a 

polgári engedetlenségi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a világ-

gazdasági válság jelen-

ségei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. 

Köztes-Európa nemzeti-

ségi térképének összeve-

tése az első világháború 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: fény-

képezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: Guer-

nica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: Vita-

minok, penicillin – antibioti-

kumok, védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresé-

se az interneten és elemzésük. 
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előtti és utáni államha-

tárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a válto-

zások mennyisége és 

gyorsasága szempontjá-

ból. (Pl. a hagyományos 

női szerep megváltozása 

fél évszázad alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasítá-

sos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túlterme-

lési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocia-

lizmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Ansch-

luss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkul-

túra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gan-

dhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–

1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 

(Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem bizto-

sítja azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az esemé-

nyekről. Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, 

vagy olyan összefüggéseket sugall az események között, amelyek való-
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jában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területe-

ken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívák-

kal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világhábo-

rú közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni béke-

szerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a 

trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és köz-

gondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összehason-

lítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) hátte-

rének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete fo-

lyamata, jellemzői, eredmé-

nyei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a belpoli-

tikai élet változásai az 1930-

as években. 

 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyaror-

szágon. 

 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két világhá-

ború között. 

Szegények és gazdagok vilá-

ga. Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. magyar gazdaság a 

két világháború között.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

az egyes társadalmi cso-

portok életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalma-

zása a történelmi szemé-

lyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Horthy Miklós politikai 

életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. a magyar külpo-

litika mozgástere, alter-

natívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szem-

pontjából. (Pl. a korabeli 

játékfilmekből kirajzolódó 

mindennapi élet és társa-

Földrajz:  

Magyarország és Közép-

Európa természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és 

mint mozgalom; József Atti-

la; a népi írók; a határon túli 

irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, médiumok hatása a min-

dennapi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kri-

tikus internethasználattal a 

revízió, irredentizmus témá-

jában. 
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dalomkép összevetése a 

történeti valósággal). 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képek-

ből összeállítás, tabló ké-

szítése. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozá-

sai.) 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témá-

ban.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 A világtörténet, az euró-

pai történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és kölcsönha-

tásainak elemzése. (Pl. a 

német befolyás erősödése 

és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai he-

lyének elhelyezése vak-

térképen. (Pl. a revíziós 

politika eredményei 

1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentiz-

mus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, a nyilas 

mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bé-

csi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 
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Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen Ist-

ván miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös 

Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 

1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 

második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatása-

it, a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború 

jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a 

politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgató-

rugóit, azonosítja veszélyeit, 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit 

(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, 

és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragé-

diája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a 

hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok emigrációba 

kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan történel-

mi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcso-

portok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára és 

ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi esemé-

nyekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élet-

helyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a 

társadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tra-

gédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kitö-

rése. Hadi és diplomáciai 

események a Szovjetunió 

elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború meneté-

ben. 

 

A szövetségesek együttmű-

ködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktu-

dományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús 

veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból. (Pl. az 

első és második zsidótör-

vény.) 

– Emberi magatartástípu-

sok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések 

levonása. (Pl. kollabo-

Fizika: 

Nukleáris energia, atombom-

ba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun: A 

nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 
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A második világháború jel-

lemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépé-

se és részvétele a keleti fron-

ton. 

 

Kállay Miklós miniszterel-

nöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

ránsok, ellenállók, em-

bermentők a második vi-

lágháborúban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése 

(Pl. Churchill, a brit el-

szántság jelképe.) 

– Értékrendek összehasonlí-

tása, saját értékek tisztázá-

sa. (Pl. Göring-, Höss-

idézetek alapján a náci 

gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a sa-

ját értékrend alapján. (Pl. 

holokauszt.) 

– Filmek a történelmi hite-

lességének vizsgálata. (Pl. 

A halál ötven órája 

[1965].) 

– Kérdések megfogalmazása 

a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan (pl. Horthy 

Miklós emlékiratai kap-

csán). 

– A zsidótörvények változá-

sainak felismerése, az 

okok megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Chur-

chill és Roosevelt vitája a 

második front megnyitá-

sának helyszínéről.) 

Érvelés: (pl A náci fajel-

mélet tarthatatlansága.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér változá-

sainak leolvasása térké-

pekről. (Pl. a náci Né-

metország és a Szovjet-

unió terjeszkedése 1939–

1941.) 

– Kronológiai adatok ren-

dezése. 

memoárok 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: fény-

képezés, a film jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai partra-

szállás fényképei) 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Videó-interjúk, visszaemlé-

kezések, a videó-interjú, mint 

műfaj elemzése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek keresé-

se az interneten, és elemzé-

sük. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interp-

retáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tá-

bor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, totális 

háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalí-

ció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika‖, gettó, 

deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 

Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelor-

szágot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország meg-

támadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-

alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. 

június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. 

február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejező-

dése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 

2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar táma-

dás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 

tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni kataszt-

rófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. 

október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomát-

vétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzet-

gyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a 

szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 

 

 

12. osztály 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai 

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a 
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két világháború között.  

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 

lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül 

gazdasági és kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és ver-

senyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés intéz-

ményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulá-

sának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi 

időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gazdasá-

gi és katonai integrációja. Az 

új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

A hidegháborús szembenál-

lás, a kétpólusú világ, a meg-

osztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer felbom-

lása (India, Kína), a „harma-

dik világ‖. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az 

arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom 

jellemzőinek összegyűjté-

se.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetekben. 

(Pl. Kelet-Közép-Európa 

országainak 

szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két szu-

perhatalom katonai ki-

adásai.) 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, 

hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Múltban élt emberek éle-

tének összehasonlítása a 

jelennel. (Pl. Közép-

Európa államai a szocia-

lizmus időszakában és 

napjainkban.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, Hra-

bal, Camus, Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet. 
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 Tanult helyek megkeresé-

se a térképen. (Pl. a két 

tömb meghatározó álla-

mai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüg-

göny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói 

Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, 

harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy 

Ben Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, 

India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi 

válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a 

berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–

1965 (a második vatikáni zsinat),  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az 

okait kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy 

miért következett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem va-

lami más történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem 

összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek 

nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni 

bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szoli-

dáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista dikta-

túra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások követ-

kezményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 
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szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc je-

lenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 

azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 

adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra ki-

építése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra műkö-

dése a Rákosi-korszakban, 

valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, szóra-

kozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 

1956-os események részt-

vevőinek visszaemlékezé-

seiből.) 

 A tanultak felhasználása 

új helyzetekben. (Pl. Ma-

gyarország 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. 

(Pl. Magyar lakosság ki-

vándorlásának és emig-

rációjának irányai, célál-

lomásai [pl. Nyugat Eu-

rópa országai, USA, Izra-

el] létszámadatai, és kö-

vetkezményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések megfogal-

mazása híres emberek vi-

selkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Nagy Im-

re/Kádár János 1956-os 

szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. 

koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmez-

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM hasz-

nálatával Magyarország XX. 

századi eseményeinek és 

azok hátterének megismeré-

se. 
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hető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a 

Rákosi-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történel-

mi témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzé-

se. (Pl. az 1956-os forra-

dalom és környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kis-

gazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemok-

rata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar 

Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, internálás, 

osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, 

reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 

Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Ma-

gyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kez-

dete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mind-
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szenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrend-

szer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. októ-

ber 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győ-

zelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

 

 

Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A 

szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hideghábo-

rús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világ-

rend megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlődésképte-

lenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, is-

meri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket 

a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a 

gazdaság, a társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a modern tech-

nológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a kommuni-

kációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek 

bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását kö-

vetően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konfliktu-

sok, a versengés és együtt-

működés formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – dikta-

túra és hiánygazdaság kele-

ten. 

 

A vallások, az életmód (sza-

badidő, sport, turizmus) és a 

kulturális szokások (divat, 

zene) változásai a korszak-

ban. 

 

A kétpólusú világrend meg-

szűnése: Németország egye-

sítése, a Szovjetunió és Jugo-

szlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. min-

dennapi élet a vasfüggöny 

két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. az 

SZKP XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek cselekede-

teinek mozgatórugóiról. 

(Pl. szovjet és amerikai po-

litikusok szerepe a kor-

szakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A 

mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, a média és a mindennapi 

élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakozta-

tó zenei műfajok. 
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elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők né-

zőpontjából. (Pl. a hippi-

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák 

elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a hideghábo-

rú, enyhülés, kis hideghá-

ború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazda-

ság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, 

iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János 

Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Krono-

lógia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború‖),.1968 (a 

prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első 

Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 

1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok Afganisztánban), ), 1989 (a ke-

let-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szov-

jetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

10 óra 



 

1286 

 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kultu-

rális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rend-

szerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt tör-

ténelem különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisz-

szum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország 

további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Ká-

dár János személye és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma 

is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéle-

tek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van annak 

mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságá-

nak és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi re-

formálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás „forgató-

könyve‖, mérlege, nyertesek 

és vesztesek. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbsé-

gek Magyarországon a kétpó-

lusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterüle-

tek nagyságának változá-

sa 1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos for-

rásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípu-

sok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a Kádár-

korszak besúgói; ellenzé-

ke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazá-

sa egyes társadalmi-

történelmi jelenségek hát-

teréről. (Pl. a magyar tár-

sadalom megbékélése a 

kádári hatalommal.) 

 Tételmondat meghatáro-

zása, szövegtömörítés. 

(Pl. a rendszerváltó pár-

tok programjai.) 

 Többféleképpen értelmez-

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Dokumentumfilmek, 

híradók elemzése; stílus-

irányzatok: budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet, magyar részvétel 

és sikerek a korszak olimpiá-

in. 
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hető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a 

Kádár-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es 

választás után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági szub-

kultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elem-

zése. (Pl. összehasonlító 

kronológiai táblázat készí-

tése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás-

ok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, am-

nesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T‖, 

lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, 

ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spon-

tán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, 

nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 

1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 
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Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 

harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 

törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 

(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, mig-

ráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi fej-

lesztési célok 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 

előnyei és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúelle-

nesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demok-

ratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok 

árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Ki-

alakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó 

egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihí-

vások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú 

feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazá-

sára, és magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantár-

gyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tö-

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegy-

verrel rendelkező orszá-

gok az ezredforduló 

után.) 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. (Pl. a mai ha-

talmi viszonyokat bemuta-

tó ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális világgaz-

daság napjainkban, globális 

környezeti problémák; népes-

ség, népesedés, urbanizáció; 

fejlődő és fejlett országok 

gazdaságának jellemzői; Kí-

na. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az in-

ternetről. Bemutatók, doku-

mentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 
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megkultúra új jelenségei nap-

jainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. globális világ 

fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felve-

tő helyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. klóno-

zás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti prob-

lémák.) 

 Beszélgetés (vita) társa-

dalmi, történelmi témák-

ról. (Pl. Brazília, Orosz-

ország, India, Kína) meg-

növekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar tör-

ténelem eltérő időbeli rit-

musának és kölcsönhatása-

inak elemzése. (Pl. cent-

rumok és perifériák napja-

inkban.) 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazga-

tás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, val-

lási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelege-

dés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és 

öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, in-

tegráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George 

W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 
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Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 

(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok 

ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-

hoz, köztük Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokrati-

kus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszé-

dos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 

elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törek-

véseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyaror-

szágon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak ben-

ne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások 

társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyer-

tesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságos-

ságnak megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 

követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb 

különbségekkel. Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emig-

ráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az 

elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondá-

sai, regionális gazdasági kü-

lönbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. Magyarország demo-

gráfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élet-

helyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. kisebbségek határon 

innen és túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyar-

ország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 

Informatika: 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készí-

tés, értelmezés, statisztikai 

fogalmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 
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csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi egyenlőtlensé-

gek és a mobilitás problémái. 

A magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak élet-

módja és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és gaz-

dagok világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a nagyvi-

lágban. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, 

a változások nyomon kö-

vetése egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán. (Pl. Ma-

gyarország államberen-

dezkedésének változásai a 

XX. század folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. ci-

gányság romák integráci-

ója.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. hajlék-

talansors, munkanélküli-

ség, a mélyszegénység 

problémái.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasz-

tása különféle atlaszokból. 

(Pl. Magyarország népe-

sedési viszonyainak, az 

életkörülmények változása-

inak bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazga-

tás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerke-

zet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. 

ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 
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Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Ma-

gyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenni-

uma), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebb-

ségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrá-

nyos társadalmi helyzet. Tár-

sadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítá-

sa és jellemzése szemé-

lyes tapasztalatok és a 

médiából vett példák 

alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-

európai-, valamint az eu-

rópai identitás értelmezé-

se. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

– A többes identitás fogal-

mának és gyakorlati ér-

vényesülésének megvita-

tása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 

valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi cso-

port életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

Földrajz:  

Magyarország régiói; demo-

gráfiai mutatók; a magyar 

tájak kulturális, néprajzi érté-

kei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. 

Többség és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 
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többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcso-

latos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és kész-

ségek megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának meg-

ismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítá-

sa. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek meg-

ismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozá-

sa. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai intézményrend-

szere. 

 

A magyar és az európai ál-

lampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi ország-

gyűlési választások mo-

dellezése.  

– A hazai helyhatósági vá-

lasztások működési me-

chanizmusának modelle-

zése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének 

elemzése. 

– A felelősségteljes válasz-

tói magatartás értelmezé-

se. 

– A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása 

és működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevő-

szék. 
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Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gaz-

dasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági szerepvál-

lalása és kapcsolata a gazda-

ság különböző szereplőivel. 

Az állam bevételei. Az állam 

stabilizációs, redisztribúciós 

és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok meg-

valósításában. 

 

A pénzpiac működése, meg-

takarítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nem-

zetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállal-

kozások létrehozása és mű-

ködtetése. A vállalkozások és 

a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok sze-

repének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok 

működésében. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek megérté-

se, különféle példák 

elemzése révén. 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők sajá-

tos gazdasági szerepeinek 

azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás 

és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) ösz-

szehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gazda-

sággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális mé-

diaszövegek elemzése és 

feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv készí-

tése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz:  

A modern pénzügyi közvetí-

tőrendszer a világgazdaságban 

(pénzügyi piacok, nemzetközi 

monetáris intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, fenn-

tarthatóság és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 
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Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatá-

sok, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költség-

vetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrend-

szer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, 

kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt fele-

lősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénz-

ügyi közvetítő rendszer. 

 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet mun-

kával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jel-

lemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismeré-

se, elfogadása. 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac kapcso-

lata. Munkaerőpiaci elvárások 

itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, beil-

leszkedés a munkahelyi kö-

zösségbe. 

 

Munkajogi alapok. Foglalkoz-

tatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcso-

lódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámí-

tás, adózás, egészségbiztosítás 

és nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, álláske-

resési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci informá-

ciók gyűjtése, a magyar-

országi és az uniós lehe-

tőségek feltérképezése 

(állások és elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések meg-

ismerése, tapasztalatok 

szerzése a dokumentu-

mok kezelésével kapcso-

latban (álláshirdetés, tájé-

kozódás, önéletrajz, mo-

tivációs levél, interjú, 

munkaszerződés). 

– A munkaviszonyhoz kap-

csolódó adózási, egész-

ség- és társadalombiztosí-

tási teendők modellezése. 

– Saját bankszámla nyitá-

sának, bankkártya kivál-

tásának és az internetes 

bankfiók használatának 

modellezése. 

– Tájékozódás a munkanél-

küliek ellátásáról, átkép-

zési és visszatérési lehe-

tőségekről a területileg il-

letékes hivatalokon ke-

resztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közösség-

be való beilleszkedés 

problémáinak modellezé-

se szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállalati 

érdek ütközését megjele-

nítő viták szervezése. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, végrehaj-

tásra szánt, aktusszerű szöve-

gekkel, mint a számla, az ön-

életrajz, a szerződés és az 

adóbevallás. 

 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. Bemu-

tatók, dokumentumok készíté-

se. 
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Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jö-

vedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

Tematikai egy-

ség 
Rendszerező ismétlés 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a két évfo-

lyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, ese-

mények rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzmé-

nyeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati össze-

függések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közössé-

gek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondol-

kodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és mo-

dernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozó-

dás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy törté-

nelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint 

értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közös-

ség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-

egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabad-

ságharc leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen ké-

pes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit 

beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek 

problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történe-

lem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüg-

géseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között, külö-

nös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten 

érintik. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma 

és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszme-

áramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az 

Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ vezető ha-
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talmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni 

és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különb-

ségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési 

nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket 

(pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmi-

szerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne 

az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és köte-

lezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézmé-

nyeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történel-

mi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 

szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi ok-

nyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szint-

jére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, 

filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) össze-

hasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hiteles-

ség szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott 

esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdé-

seket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg 

önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelen-

ségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefog-

lalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok 

cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont 

gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket 

és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelen-

ségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Legyen képes ér-

tékrendek összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társa-

dalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét 

írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfo-

galmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen 

képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztott-

ság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fo-

galmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvál-

lalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási for-

mák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsoló-

dó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szol-

gáltatások rendszerét átlátni. 
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Etika 

 

11. évfolyam 

 

 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének 

megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének 

megerősítésével felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés 

konfliktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, 

véleményük szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A 

szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát, értékeljék és tiszteljék a 

sokszínűséget, felismerjék az élővilág gazdag változatosságának értékét, és képessé váljanak a 

megértésen, kölcsönös segítségen, s a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló 

együttműködésre társaikkal. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi 

neveléssel kapcsolatos általános célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret 

és a társas kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez, közvetve 

pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a médiatudatosságra való neveléshez is. A tantárgy – 

önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő módszertana 

révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia 

fejlesztésében. A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a közösségért való 

felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvárása pedig 

elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.  

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör 

feldolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők:  

— Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, 

értelmezésük szóban és írásban.  

— A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől 

eltérő gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) 

jelentőségének belátása. 

— Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel 

való párbeszédben. 

— A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és 

az elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

— Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi 

dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, 

alternatívák mérlegelése. 

— A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink 

minőségét meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, 

igazságosság, bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük 

lehetőségeinek felismerése. 

— Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a 

saját magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti 

összefüggés felismerése. 

— A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói 
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közötti összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom 

és odaadás értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi 

élet kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal 

való együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése.  

— Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és 

szabadság, azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt 

felelősség közötti összefüggés tudatosítása. 

— Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának 

tisztelete a természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a 

szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a 

globális egymásrautaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek 

felismerése a hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 

— A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának 

tudatosítása. 

— Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a 

lelkiismeret szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására 

irányuló kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való 

felelős részvételre. 

— A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és 

közösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

— Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz 

társadalmi gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.    

— A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, 

alkalmazása konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a 

kisebbségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi 

csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, 

illetve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése. 

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre 

reményt adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényé-

ben, a témák feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett – egy-egy 

projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.  

 
 

Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb 

részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 

irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok termé-

Filozófia: Az elérhető bol-

dogság. A szabad akarat és a 

rossz kérdései. Az értékte-

remtő ember és a hatalom. 

Szabadság, választás, fele-

lősség, szorongás. 
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szete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség elhárítha-

tatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. Ön-

állóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Pályakezdés, ál-

láskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, 

szeretet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, 

törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, 

jellem, önigazolás. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kiala-

kulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi konfliktu-

sok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság történetével, 

helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a sze-

génység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy kölcsö-

nös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi köteles-

ség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A 

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. Felelősségünk 

magunkért és a világért. A cselekvés halaszthatatlansága. 

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. Média-

etika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái. Előítéletek, sztereotípiák, esélykülönbségek.   

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A ki-

rekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) társa-

dalom története, helyze-

te és integrációjának 

folyamata. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, országhatá-

ron túli területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi sze-

repe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, médiasza-

bályozás. 

 

Társadalmi, állampol-

gári ismeretek: Kulturá-

lis és etnikai kisebbsé-

gek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 

Szolidaritás és társadal-

mi felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antiszemitizmus, hátrányos megkülönböztetés, kisebb-

ség; igazságosság, előítélet, sztereotípia, kirekesztés, befogadás, sokszí-

nűség, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és tár-

sadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű álla-

toknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jö-

vőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizá-

ció történetében. 
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Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálóza-

tok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyen-

lőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, népességrobbanás, 

tömeges migráció. 

 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a szen-

vedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai sok-

féleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az élet 

tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az ember 

felelőssége egy több mint emberi világban. 

 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. Magánér-

dek és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, hatalommal való 

visszaélés és korrupció a mindennapokban. Hogyan lehet a meg-

vesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a hála-

pénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni fel-

lépés lehetőségei, az egyén és a közösség felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma 

élők felelőssége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: A tudományos-

technikai forradalom. Az 

emberiség az ezredfordu-

lón: a globális világ és 

problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz: globális kihívá-

sok, migráció, mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és fenntartha-

tóság. 

 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai vonatkozá-

sa. Bioetikai állásfogla-

lások napjainkban. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-

megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsoviniz-

mus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a 

jövő nemzedékek jogai. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás 

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti viták-

ban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfej-

lesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

 

 

Biológia – egészségtan 

 

 

10. évfolyam 

 

A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók felismerjék az 

élőlények (mikroorganizmusok, állatok, gombák, növények) testfelépítésének és életműködé-

seinek az evolúció során kialakult közös vonásait. Az életműködések alapján megértsék az 

élőlények egymásrautaltságát, megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj 

egyenértékű. Az állati viselkedés tanulmányozása során vonjanak párhuzamot az emberi vi-

selkedéssel. Ahhoz, hogy elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozá-

sához, végezzenek kísérleteket, vizsgálódásokat iskolai keretek között és használják ki az in-

ternet adta lehetőségeket ismereteik bővítéséhez, ismereteik továbbadásához. Fajismeretük 

bővítésével alapozzák meg ökológiai tanulmányaikat. Ismerjék, szeressék és védjék a termé-

szetet! 

 

 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalma-

zása – az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök hasz-

nálati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan 

(botanika), az állattan (zooló-

gia), az embertan (antropológia) 

tudománya? 

Az ismert tudományágak és néhány 

biológiához tartozó társtudomány 

vizsgálati területeinek ismerete. 

 

A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek között. 

Fizika: fénytan, mér-

tékegységek. 

 

Matematika: mérték-

egységek, számítások. 

 



 

1306 

 

 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudományok 

(pl. anatómia, élettan, lélektan, 

etológia, ökológia, genetika, 

rendszertan, őslénytan; 

orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb mód-

szerei: a megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, kísérlet, mo-

dellkészítés, szimuláció és ezek 

feldolgozására szolgáló értelme-

zés, elemzés, kiértékelés.  

Az orvostudományban és a bio-

lógia más társtudományában ma 

is használatos vizsgálati eszkö-

zök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

 

A fénymikroszkóp használata. 

Elektronmikroszkópi és különböző 

kromatográfiai vizsgálatok menete, 

jelentősége, alkalmazási területei. 

Az élővilággal kapcsolatos méret- 

és időskála elemzése. 

 

Természeti jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának leírása függ-

vényekkel; grafikonok elemzése, 

értelmezése. 

Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 

paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf 

(CT). 

 

 

Tematikai egység 
Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az ön-

vizsgálatoknak a betegségek megelőzésében játszott szerepének felis-

merése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és 

élettelen határán álló helyzetének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési szintjei: 

nem sejtes rendszerek, önálló 

sejtek, többsejtű rendszerek. 

 

Az élő rendszerek általános 

tulajdonságai: anyagcsere, 

homeosztázis, ingerlékenység, 

mozgás, növekedés, szaporodás, 

öröklődés.  

 

A vírusok jellemzése, csoportosí-

Önálló internetes vizsgálódás: a 

legfontosabb magyarországi elő-

fordulású ismertebb emberi ví-

rusbetegségek neve, jellemző 

adatai.  

 

Alapvető járványtani fogalmak 

ismerete. A helyi és világjárvány 

fogalma, a megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

 

A háziállatok és növények vírus-

Matematika: geomet-

ria, poliéderek, meny-

nyiségi összehasonlí-

tás, mértékegységek. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a járványok 

történeti jelentősége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: járványok iro-
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tása, a bakteriofágok és jelentősé-

gük. Csoportosítás a fertőzött 

élőlények szerint: 

A növényeket, illetve az állatokat 

fertőző legismertebb vírusok. 

Az embereket fertőző vírusok. A 

nukleinsav alapján: DNS-, RNS-

vírusok. Alak szerinti csoportosí-

tás: helikális, kubikális, binális. 

A vírusok és szubvirális 

kórokozók (prion, viroid) 

felépítése, kórokozása. Fertőzés, 

higiénia (személyi és környezeti), 

járvány. Védőoltások, megelőzés. 

betegségeinek azonnali jelentése 

a közegészségügyi szerveknél. 

dalmi ábrázolása. 

Kúlcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Sejtes és nem sejtes szerveződés. 

 

 

Tematikai egység 
Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt 

felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A 

földi élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, interne-

tes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelen-

tő folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi 

szemlélet fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, megfi-

gyelése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, nitro-

gén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 

3,5 milliárd évvel ezelőtti megje-

lenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mérete, 

alakja, sejtfelépítése). Állandó és 

járulékos sejtalkotók. Aktív és 

passzív mozgásuk. Csoportosítá-

suk anyagcseréjük és energia-

hasznosításuk szerint: autotróf, 

foto- és kemoszintetizáló (aerob 

és anaerob), heterotróf - paraziták, 

szimbionták, szaprofiták, szapo-

rodásuk. 

 A baktériumok 

anyagcseretípusok szerinti 

csoportosítása. 

 

 A prokarióta sejt felépítésének 

mikroszkópos vizsgálata, 

megfigyelése, rajza. 

 

 Kutatás az interneten (tanári 

irányítással, otthoni feladat): 

A prokarióták jelentősége: a 

földi anyagforgalomban betöl-

tött szerepük, hasznosításuk az 

élelmiszeriparban, gyógyszer-

Fizika: mértékegysé-

gek, energia, a fény-

mikroszkóp optikai 

rendszere. 

 

Kémia: oxidáció-

redukció, ionok, leve-

gő, szén-dioxid, oxi-

gén, szerves, szervet-

len, fertőtlenítőszerek. 

 

Földrajz: a földi lég-

kör kialakulása, ösz-

szetétele. 
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Az emberi és állati szervezetben 

élő szimbionták gyakorlati hasz-

na. Az emberi szervezet parazita 

baktériumai, kórokozásuk. Bakté-

riumok által okozott betegségek. 

Védekezés, megelőzés. Ajánlott 

és kötelező védőoltások. 

iparban, mezőgazdaságban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita 

faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

 

Tematikai egység Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megisme-

rése, összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentősé-

gének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában – 

táplálkozás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb 

rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos keze-

lése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Az élőlények ki-

alakulásának vázlata, törzs-

faelemzés, kihangsúlyozva 

az ősi ostorosok szerepét. 

Endoszimbionta elmélet. 

Növények, vagy állatok? Az 

aktív helyváltoztató egysej-

tűek mozgástípusai: ostoros, 

csillós, amőboid (állábas) 

mozgás. Az óriás amőba, a 

papucsállatka, a zöld 

szemesostoros példáján ke-

resztül az élőlények változa-

tos testszerveződésének és a 

felépítő anyagcseréjüknek a 

megismerése. Önálló moz-

gásra képtelenek: (kovamo-

szatok, barnamoszatok, vö-

rösmoszatok) megismerése, 

csoportosítása. Az alacso-

A színanyagok, színtestek szerepének 

megértése a fotoautotróf folyamatok-

ban. 

 

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata 

fénymikroszkópban, természetes vi-

zekből vett vízminták elemzésével. 

 

A mikroszkópi megfigyelések rajza és 

magyarázó szöveggel való ellátása. 

 

Határozókönyvek használata növényi 

és állati alacsonyabb rendű eukarióta 

élőlények felismerésére. 

 

A prokarióta és egysejtű eukarióta 

élőlények összehasonlítása (sejtfelépí-

tés és életműködések, azonos és eltérő 

tulajdonságok). 

Kémia: a mészkő, a 

szilícium-dioxid szer-

kezete.  

 

Földrajz: üledékes 

ásványkincsek kelet-

kezése; kőolaj, föld-

gáz. 
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nyabb rendű eukarióták je-

lentősége: vizek öntisztulása, 

a moszaterdők búvóhelyet 

biztosítanak, a learatott al-

gamezők takarmányt adnak 

az állatoknak. A ragadozók 

fontos szerepet töltenek be a 

táplálékláncban, az élőskö-

dők járványokat okozhatnak. 

A szilárd vázzal rendelkező 

fajok szerepe a kőzetképző-

désben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető és emésztő űröcske, sejt-

központ, ostor, csilló, álláb, szól-gél állapot, mixotróf táplálkozás, 

kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

 

Tematikai egység 
Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlé-

nyek világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése 

során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A 

környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés felismeré-

se. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák testfelépítésében 

és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

A gombák sajátos testfelépítése 

és életműködése. A heterotróf 

gombák életmód szerinti megkü-

lönböztetése, biológiai jelentősé-

ge: szaprofiták – az anyagok kör-

forgása; paraziták – növény, állat, 

ember – gombás fertőzései; 

szimbionták – mindkét élőlény 

számára előnyös együttélés, pl. 

zuzmók. Az együtt élő két egyed 

előnye a zuzmó telepben. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét az 

élőlények rendszerében megtalál-

A fonalas testfelépítésű gombák 

nagyobb csoportjainak megisme-

rése határozókönyvek segítségé-

vel:[Rajzóspórás gombák (pl. a 

burgonyarák kórokozója), 

járomspórás gombák (pl. fejespe-

nész), tömlősgombák (pl. ehető 

kucsmagomba, redős papsapka-

gomba {mérgező}, nyári szarvas-

gomba), egysejtű tömlősgombák 

(a sarjadzással szaporodó élesz-

tők, anyarozs, kenyérpenész, 

lisztharmat), bazidiumos gombák 

(pl. korallgomba, rókagomba, 

laskagomba, ízletes vargánya, 

farkastinórú {mérgező}, peresz-

ke, csiperke, tintagomba, gyilkos 

Kémia: mész, cellulóz. 

 

Fizika: energia. 

 

Földrajz: a humusz-

képződés. 
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ni? 

 

Ismeretek 

Szivacsok álszövetes szerveződé-

se. A szivacsok különböző for-

mái, a külső és belső sejtréteg 

jellemző sejtjei, azok működése. 

Ivartalan szaporodási formájuk: 

kettéosztódás, bimbózás 

(gyöngysarjképzés). Ivaros sza-

porodásuk. 

 

Sir Alexander Fleming munkás-

sága. 

galóca {mérgező}, nagy őzláb-

gomba, susulyka {mérgező})].  

 

A gombák táplálkozás-élettani 

szerepének, a gombaszedés és 

tárolás szabályainak megismeré-

se. 

 

A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti összefüg-

gés felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbó-

zás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. 

Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a 

felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok mé-

retkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és a 

többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag 

(maghártya, örökítőanyag), Gol-

gi-készülék, endoplazmatikus 

hálózat, mitokondrium, sejtköz-

pont, lizoszóma, sejtplazma, sejt-

hártya. A sejtszervecskék felada-

ta. 

 

A főbb szövettípusok: hámszöve-

tek, kötő- és támasztószövetek, 

izomszövetek, az idegszövet fel-

építése, jellemzése, előfordulása, 

működési sajátosságai a szervek-

ben, szervrendszerekben.  

Az idegsejtek típusai, a sejt alak-

ja, a nyúlványok elrendeződése a 

Az állati sejtalkotók felismerése, 

megnevezése elektronmikroszkó-

pos felvételen és modellen. 

 

Mikroszkópi metszetek és ábrák, 

mikroszkópos felvételek vizsgá-

lata. Összehasonlítás: a sima-

izom, vázizom és szívizom szer-

kezeti és funkcionális összefüg-

géseinek elemzése, előfordulása 

és működési jellemzői a szervek-

ben. 

 

Rajzos ábra készítése a soknyúl-

ványú idegsejtről. Az idegsejt 

(neuron) részeinek megnevezése. 

Fizika: az elektronmik-

roszkóp. 

 

Vizuális kultúra: ará-

nyok megállapítása az 

ábrakészítéshez. 

 

Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 
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sejt működése alapján. A gliasejt. 

 

Szövet- és szervátültetés (transz-

plantáció); beültetés (implantá-

ció). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak 

és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az „állat‖ fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szervező-

dés összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok 

jellemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az 

életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti diffe-

renciálódásának megismerése. A mindenkori környezet változásaihoz 

való alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző 

tulajdonságainak kialakulásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Csalánozók testfelépítése. A 

testfal jellemző sejtjei: csalán-

sejtek, a diffúz idegrendszert 

alkotó idegsejtek, a 

hámizomsejtek, valamint a belső 

réteg emésztőnedveket termelő 

mirigysejtjei. Önfenntartás, ön-

reprodukció, önszabályozás. 

 

A férgek nagyobb csoportjai 

(fonálférgek, laposférgek, 

gyűrűsférgek), testszerveződése, 

önfenntartó, önreprodukáló és 

önszabályozó működése, élet-

módja. 

 

A puhatestűek nagyobb csoport-

jai (kagylók, csigák, fejlábúak) 

testszerveződése, külső, belső 

szimmetriája, önfenntartó, ön-

reprodukáló, önszabályozó mű-

ködése. Az élőhely, életmód és 

az életfolyamatok összefüggései. 

A sejtek működésbeli elkülönülé-

sének, a szövetetek kialakulásának 

eredménye a különböző állatcso-

portoknál. 

 

Ábraelemzés: a csalánozók testfa-

lának felépítése, a sejtcsoportok 

funkciói. 

 

A csalánozók megismerése határo-

zókönyvek és internetes böngészés 

segítségével.  

A szaprofita férgek biogeográfiai, 

gazdasági hasznának, a parazita 

férgek egészségügyi szerepének 

tanulmányozása állatok és az em-

ber vonatkozásában.  

Tanulói vizsgálódás: a 

gyűrűsférgek mozgása és belső 

szervei. 

 

Tablókészítés elhalt állatok külső 

vázaiból. A fajok beazonosítása 

határozók segítségével. Kiállítás a 

Kémia: felületi feszült-

ség, a mészváz össze-

tétele, a kitin, diffúzió, 

ozmózis. 

 

Fizika: rakétaelv, eme-

lőelv, a lebegés feltéte-

le. 

 

Földrajz: Korallzá-

tonyok (atollok), a 

mészkő, a kőolaj és a 

földgáz képződése; 

földtörténeti korok. 

A tenger mint táplálék-

forrás. 
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Főbb képviselők az egyes cso-

portokban: éti-, kerti és ligeti 

csiga; tavi és folyami kagyló; 

tintahalak, nyolclábú polip. 

 

Az ízeltlábúak csoportjaira jel-

lemző testfelépítés, önfenntartó, 

önreprodukciós és önszabályozó 

működés. Származási bizonyíték 

a szelvényezett test. A törzsfej-

lődés során kialakult evolúciós 

„újdonságok‖(valódi külső váz 

kitinből, ízelt lábak kiegyénült 

harántcsíkolt izmokkal).  

Emberi, állati, növényi kórokozó 

férgek, ízeltlábúak és az általuk 

okozott betegségek, tünetek is-

merete. 

gyűjteményekből. 

 

A tengeri/édesvízi puhatestűek és 

ízeltlábúak szerepe az egészséges 

táplálkozásban.  

Receptverseny és önálló kiselő-

adások. 

 

A csáprágósok, ill. pókszabásúak 

fontosabb csoportjai: skorpiók, 

atkák és pókok. 

 

A rovarok legfontosabb – hazánk-

ban is nagy fajszámmal előforduló 

– rendjei. A rendekben élő példa-

fajok keresése a természetben, 

állatkertben, múzeumokban stb. 

 

Védekezés/megelőzés a kórokozó-

kat terjesztő ízeltlábúak ellen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bél-

csatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 

kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, 

vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; 

hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, 

hormonális/kémiai szabályozás. 

 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek test-

felépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehason-

lítása a gerincesek „egyenesági‖ elődeivel és a gerincesek nagyobb cso-

portjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló kísérletezés, 

megfigyelés során a természettudományi megismerési módszerek gya-

korlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső váz jelentő-

ségének megértése az életterek tartós meghódításában.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

A tüskésbőrűek testfelépítése és 

életmódja. A gerinchúr, a 

csőidegrendszer és kopoltyúbél 

megjelenésének evolúciós 

jelentősége. 

A tüskésbőrűeknek a gerinchúro-

sokkal és gerincesekkel való ösz-

szehasonlítása szakkönyvek, is-

meretterjesztő könyvek, segítsé-

gével. 

 

Fizika: nyomás, hő-

mérséklet, hidraulika, 

optika, hang, ultra-

hang. 

 

Informatika: szöveg-
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Az előgerinchúrosok 

testfelépítése, evolúciós 

jelentősége. Fő képviselőik: a 

tengerben élő, átalakulással 

fejlődő zsákállatok.  
 

A fejgerinchúrosok testfelépítése 

és életmódja, evolúciós 

jelentősége (pl. a lándzsahal).  
 

A gerincesek általános jellemzői, 

evolúciós újításai (porcos, majd 

csontos belső váz). A kültakaró 

többrétegű hám, amely bőrré ala-

kul, csoportonként elkülöníthető 

függelékekkel. A tápcsatorna 

tagozódásai és az emésztést elő-

segítő mirigyek. A légzőszerv 

előbél eredetű kopoltyú vagy 

tüdő. A keringési rendszer zárt 

központja a szív. Az erekben vér 

(plazma és alakos elemek) kering. 

Kiválasztó szervük a vese, a vér-

ből szűr és kiválaszt. Ivarszervei 

a váltivarúságnak megfelelőek. 

Többnyire jellemző az ivari két-

alakúság és a közvetlen fejlődés. 

A neuroendokrin rendszer szabá-

lyozza a működéseket (melynek 

idegrendszeri központja az agy). 

Gyakorlati feladat: az evolúció 

során kialakult gerinces szervek, 

szervrendszerek életfolyamatbeli 

(kültakaró, mozgás, táplálkozás, 

légzés, keringés, kiválasztás, sza-

porodás, hormonális és idegrend-

szeri szabályozás) eltéréseinek 

leírása a gerincesek alábbi na-

gyobb csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. 

Kétéltűek: pl. zöld levelibéka, 

kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, házi 

tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

 

Fajismeret bővítése – különös 

tekintettel a védett gerincesekre – 

határozókönyvek, falitáblák, in-

ternet segítségével. 

 

Beszámolók: az otthoni terrárium, 

akvárium lakóiról. Tapasztalat-

csere a házi kisállat tartás-

ról/tenyésztésről. 

 

A gerincesek szerepe az egészsé-

ges emberi táplálkozásban. 

szerkesztés, adattáro-

lás, előhívás. 

 

Kémia: hemoglobin, 

tengerek és édesvizek 

sókoncentrációja. 

 

Földrajz: a kontinen-

sek élővilága, öveze-

tesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, 

tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó és 

állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

7 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés 

alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási fo-

lyamat bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az állati és 

emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Miben különböznek az öröklött 

Különböző magatartásformák 

megfigyelése, azonosítása és elem-

zése filmeken (pl. Az élet erőpró-

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális és 

nem verbális kommu-
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és tanult viselkedési elemek? 

Melyek a legfontosabb magatar-

tásforma-csoportok? Melyek az 

állatok kommunikációjának faj-

tái? 

 

Ismeretek 

A magatartáskutatás története: 

Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 

Csányi (a kutatók módszerei, 

tapasztalatai, magyarázatai). 

 

Öröklött magatartásformák (fel-

tétlen reflex, irányított mozgás, 

mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevé-

sődés, érzékenyítés, megszokás, 

feltételes reflex, operáns tanulás, 

belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos vi-

selkedések (tájékozódás, kom-

fortmozgások, táplálkozási ma-

gatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos vi-

selkedések (udvarlás, párzás, 

ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas kap-

csolatok típusai (időleges tömö-

rülés, család, kolónia). 

 

A háziállatok viselkedése.  

 

Az emberi természet. A tanulás 

és a gének szerepe az emberi 

viselkedésben. Az emberi visel-

kedési komplexum, az ember és 

a legfejlettebb állatok viselkedé-

se közötti különbségek, szemé-

lyes és csoportos agresszió, az 

emberi közösség, rangsor, sza-

bálykövetés, az emberi nyelv 

kialakulása, az emberi hiedel-

mek, az ember konstrukciós és 

szinkronizációs képességének 

megnyilvánulása a társadalom-

ban. A gyermek fejlődése és 

szocializációja a családi közös-

ségben. 

bái; A magatartáskutatás történe-

te). 

 

Kiselőadások tartása, viták során 

saját vélemény megvédése. 

nikáció. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a csoportos 

agresszió példái. 

 

Fizika: hang, ultra-

hang. 

Kulcsfogalmak/ Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, ta-
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fogalmak nulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, ta-

nulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoporto-

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

állati sejt, állati szövetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 

leírása, értelmezése. 

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli elrende-

ződés alapján. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 

különítjük el az állatokat és a 

növényeket? A moszatok 

testszerveződésének milyen 

típusait tudjuk 

megkülönbözteni? Merre mutat a 

fejlődés? Mi a moszatok 

biológiai jelentősége? 

 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és 

szakszerű használata. 

A növényi sejtalkotók (sejtplaz-

ma, sejthártya, sejtmag, 

mitokondrium, belső membrán-

rendszer, sejtfal, színtest, zár-

vány, sejtüreg [vakuólum]). 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati 

és növényi sejt összehasonlítása. 

Anyagcseretípusok. 

 

Differenciálódás, sejttársulás 

(harmonikamoszatok, fogaske-

rékmoszatok, gömbmoszatok), 

telepes (álszövetes), szövet, egy-

irányú osztódás: fonalas testfel-

építés (békanyálmoszatok), két 

irányban: lemez (tengeri saláta), 

több irány: teleptest (csillárka-

moszat). 

A testszerveződés és az anyagcsere 

folyamatok alapján annak magya-

rázata, hogy az élőlények termé-

szetes rendszerében miért alkotnak 

külön országot a növények, a 

gombák és az állatok. 

 

A sejtek működésbeli különbségei 

és a differenciálódás kapcsolatának 

megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a több-

sejtű szerveződés típusainak bemu-

tatása a zöldmoszat példáján (sejt-

társulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok összehasonlítá-

sa. 

 

Kísérletek az ozmózis kimutatásá-

ra (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép nagyí-

tásának kiszámolása.  

Fizika: lencserendsze-

rek, mikroszkóp. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, autotróf anyagcsere, heterotróf 

anyagcsere, fotoszintézis. 

 

 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a 

növények? Miért nem 

nőhetnek embermagasságúra 

a mohák? 

Hogyan alkalmazkodott a 

harasztok testfelépítése a 

szárazföldi életmódhoz? 

Miben különböznek a 

nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

 

Ismeretek 

A fényért, vízért való ver-

seny, a szárazabb élőhelye-

ken való szaporodás lehető-

ségének kapcsolata a nö-

vényvilág fejlődésével. 

 

A mohák, a harasztok, a 

nyitvatermők és a zárvater-

mők kialakulása, testfelépíté-

se, életmódja (alkalmazkodás 

a szárazföldi életmódhoz).  

Fajismeret: májmoha, tő-

zegmoha, háztetőmoha, luc-

fenyő, jegenyefenyő, erdei 

fenyő, feketefenyő, vörösfe-

nyő, páfrányfenyő, boróka, 

tiszafa. 

A növényi szövetek csopor-

A fényért, vízért való verseny, a szá-

razabb élőhelyeken való szaporodás 

lehetőségének összefüggésbe hozása a 

növényi szervek megjelenésével, fel-

építésével. 

 

Szerkezet és működés kapcsolatának 

bemutatása a növényi szövetek példá-

ján.  

 

A különböző törzseknél megjelenő 

evolúciós „újítások‖ összefüggésbe 

hozása a szárazföldi élethez való ha-

tékony alkalmazkodással. 

 

Növényi szövetpreparátum vizsgálata 

fénymikroszkóppal, a látottak értel-

mezése. 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

 

Matematika: halmazba 

rendezés, csoportosí-

tás. 
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tosítása és jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, haj-

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

megtermékenyítés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambium. 

 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggése, 

megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a 

növények életében? Mi a 

fotoszintézis jelentősége? 

Milyen formában választanak 

ki anyagokat a növények? 

Milyen tendenciák valósultak 

meg a növényvilág 

szaporodásának evolúciója 

során? Hogyan mozognak, 

hogyan növekednek a 

növények? 

 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szer-

vek (gyökér, szár levél) fel-

építése, működése, módosu-

lásai. 

A gyökér, a szár és a levél 

felépítése, szövettani szerke-

zetük, típusaik, módosulása-

ik.  

A felsorolt szervek működése 

és szerepük a növény életé-

ben.  

A Liebig-féle minimumtör-

vény. 

 

A virág részei és biológiai 

szerepe. Kapcsolat a virág és 

a termés között. 

A folyadékszállítás hajtóerőinek ösz-

szefüggésbe hozása a szervek felépíté-

sével. 

A gyökér hossz- és keresztmetszet-

ének, a fás szár és a kétszikű levél 

keresztmetszetének ismertetése sema-

tikus rajz alapján, a látottak magyará-

zata. 

A fás szár kialakulásának és az évgyű-

rűk keletkezésének magyarázata. 

 

A víz útjának megfigyelése festett 

vízbe állított fehér virágú növényeken. 

 

Az ivaros és az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás összehasonlítása, elő-

nyeik és hátrányaik összevetése. 

 

Példák a virágzás és a nappalok-

éjszakák hosszának összefüggésére. 

 

Filmelemzés (Attenborough: A növé-

nyek magánélete). 

Fizika: adhézió, ko-

hézió, diffúzió. 

 

Földrajz: a földrajzi 

övezetesség. 

 

Kémia: etén, ozmózis.  
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A virágos növények repro-

duktív működései, az ivaros 

és az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás.  

A termés és a mag. A csírázás 

folyamata.  

A hormonok (auxin, 

citokinin, gibberellin, etilén, 

abszcizinsav) szerepe a növé-

nyek életében. 

A növények mozgása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, regeneráció, kétsza-

kaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, párologtatás, csírázás, 

ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus. 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

1 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, ahhoz 

előkészíteni a vizsgálati anyagokat. Vizsgálatainak eredményeit 

rajzban/fényképekkel és írásban rögzíti. 

Ismeri a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi jelentőségét, az 

általuk okozott emberi betegségek megelőzésének lehetőségeit, a 

védekezés formáit. Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési 

feltételeit, a kullancscsípés megelőzését, a csípés esetleges 

következményeit. 

Képes a biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben tanult 

nagyobb élőlénycsoportok (mikroba, növény,állat, gomba ) 

elhelyezésére a törzsfán. Képes ok-okozati összefüggések felismerésére 

az élőlények testfelépítése, életműködése, életmódja között. Ismeri az 

életmód és a környezet kölcsönhatásait. 

Ismeri, illetve példákból felismeri az állatok különböző 

magatartásformáit.  

 

 

 

 

 

 

 

11–12. évfolyam 
 

A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán feldolgozásra kerülő témakörök közép-

pontjában az ökológiai szemlélet kialakítása, az emberi szervezet felépítésének és működésé-

nek megismerése, az ember testi és lelki egészsége közötti kapcsolat megértetése szerepel. 

Kiemelt szerepet kap a mindennapi élet biológiai problémáinak megismerése, a családtervezés 

és a tudatosan vállalt egészséges életmód biológiai alapjainak elsajátítása. 
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11. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntar-

tásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy környezetünk is 

hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan vezet(ett) az 

ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon 

hathat egymásra két populáció? 

Mi az összefüggés a testtömeg, a 

testhossz és a testfelület között? 

Miért nem nő korlátlanul a 

populációk létszáma az idő 

függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési szin-

tek. 

Élettelen környezeti tényezők. Az 

élőlények alkalmazkodása az élet-

telen környezeti tényezőkhöz; 

generalista, specialista, indikátor 

fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellem-

zői. 

A populációk változása (populá-

ciódinamika): szaporodóképes-

ség, termékenység, korlátolt és 

korlátlan növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – po-

pulációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezet-

védelem. 

Tűrőképességi görbék értelmezé-

se (minimum, maximum, opti-

mum, szűk és tág tűrés), össze-

függés felismerése az indikátor-

szervezetekkel.  

 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

 

A testtömeg, a testfelület és az 

élőhely átlaghőmérséklete közötti 

összefüggések elemzése. 

Esettanulmány alapján összefüg-

gések felismerése a környezet és 

az élőlény tűrőképessége között. 

Projektmunka a környezeti ténye-

zők, az életfeltételek és az élőlé-

nyek életmódja, elterjedése kö-

zötti összefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 

készítése. 

A populációk ökológiai (és gene-

tikai) értelmezése. 

 

Az egyes élőlény-populációk köz-

ti kölcsönhatások sokrétűségének 

példákkal történő igazolása.  

Matematika: normál 

eloszlás, grafikonos 

ábrázolás. 

 

Informatika: prezentá-

ciókészítés, internet-

használat. 

 

Földrajz: korfa, de-

mográfiai mutatók. 

 

Kémia: indikátor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

hosszúnappalos növény, indikátorfaj, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, 

kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 
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Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképző-

dés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekap-

csolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma 

energiaviszonyai? Mi hajtja 

az anyag körforgását az öko-

szisztémában? Ökológiai 

alapon magyarázzuk meg, 

miért drágább a hús, mint a 

liszt? 

 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az 

életközösség ökoszisztéma-

ként való értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, 

fogyasztók és lebontók sze-

repe, táplálkozási lánc és 

hálózat különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz és a 

nitrogén körforgása – az élő-

lények szerepe e folyama-

tokban. 

Az anyagforgalom és az 

energiaáramlás összefüggése, 

mennyiségi viszonyai az 

életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az 

ökoszisztéma szintjén (pl. 

élőhelyek sokfélesége, a táp-

láléklánc szintjeinek száma). 

A biomassza, a produkció és egyed-

szám fogalmának összehasonlító ér-

telmezése. 

„Ökológiai produkció és energia pi-

ramis‖értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. Az 

életközösségek mennyiségi jellemzői-

nek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció globális 

éghajlati tényezőktől való függésének 

értelmezése.  

A globális éghajlat-változások lehet-

séges okainak és következményeinek 

elemzése. 

Globális környezeti problémák (foko-

zódó üvegházhatás, savas eső, „ózon-

lyuk‖) következményeinek megisme-

résén keresztül az emberi tevékenység 

hatásának vizsgálata. 

Helyi problémák elemzése: a vizes 

élőhelyek lecsapolásának következ-

ményei, a tarvágás és az erdészeti 

mélyszántás hátrányai, a rovarölő 

permetezőszerek hatása a táplálékhá-

lózatra, a külszíni bányászat hatása, 

zöldmezős beruházások, fényszennye-

zés stb. 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek. 

 

Matematika: mérés. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a Kárpát-

medence történeti öko-

lógiája (pl. fokos gaz-

dálkodás, lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 

erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 

gazdálkodás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai 

produkció, biomassza. 
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Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 

változásának értelmezése. Magyarország gazdag élővilágának, termé-

szeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka növények, 

Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tisza-tó). 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségei a magyarság 

1000 éves történelme során? 

Milyen fás és fátlan társulá-

sok jellemzőek Magyaror-

szágon? Milyen ezeknek a 

növény- és állatvilága? 

Hol találunk természeteshez 

közeli társulásokat? Milyen 

következményekkel jár az 

emberi tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen kör-

nyezetem élővilágát? Mit 

védjünk? 

 

Ismeretek 

A társulások szintezettsége 

és mintázata, kialakulásának 

okai. 

A legfontosabb hazai 

klímazonális és intrazonális 

fás társulások (tatárjuharos-

lösztölgyes, cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös; 

ligeterdők, 

karsztbokorerdő). 

A legfontosabb hazai fátlan 

társulások (sziklagyepek, 

szikes puszták, gyomtársulá-

sok). 

A homoki és a sziklai szuk-

cesszió folyamata. 

Magyarország nemzeti park-

jai. 

A társulások életében bekövetkező 

változások természetes és ember által 

befolyásolt folyamatának értelmezése. 

 

Egy tó feltöltődésének folyamatán ke-

resztül az életközösségek előrehaladó 

változásainak bemutatása. 

 

A Kárpát-medence egykori és mai élő-

világának összehasonlítása. 

 

Terepgyakorlat: egynapos kirándulá-

sok a lakóhelyi környezet tipikus társu-

lásainak megismerésére és a fajismeret 

bővítésére (növényhatározás és TWR-

értékek használata). 

 

Terepen vagy épített környezetben 

végzett ökológiai vizsgálat során az 

életközösségek állapotának leírására 

szolgáló adatok gyűjtése, rögzítése, a 

fajismeret bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma felis-

merése és tanulmányozása: okok feltá-

rása, megoldási lehetőségek keresése. 

 

A lokális és globális megközelítési 

módok alkalmazása egy hazai ökológi-

ai rendszer tanulmányozása során. 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

 

Fizika: hossz-, terület-

, felszín-, térfogatszá-

mítás; mértékegysé-

gek, átváltások; nagy-

ságrendek; halmazok 

használata, osztályok-

ba sorolás, rendezés. 

 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  
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Néhány jellemző hazai tár-

sulás (táj, életközösség) és 

állapotuk. 

A Kárpát-medence termé-

szeti képének, tájainak né-

hány fontos átalakulása az 

emberi gazdálkodás követ-

keztében. Tartósan fenntart-

ható gazdálkodás és pusztító 

beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai 

lehetőségei, a biodiverzitás 

fenntartásának módjai. Az 

emberi tevékenység életkö-

zösségekre gyakorolt hatása, 

a veszélyeztetettség formái 

és a védelem lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

pionír társulás, zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, intrazonális 

társulás, invazív faj. 

 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikro-

szkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik kö-

zötti kapcsolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 

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

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

használó „gép‖, melynek „motorja‖ és „hajtóanyaga‖ is ugyanazon 

molekulákból épül fel. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért mondható el, hogy az 

élet és a víz elválaszthatatlan? 

Miért nem pusztulnak el a 

halak a befagyott Balatonban? 

Milyen változások történnek a 

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak pél-

dáján. 

 

A sejtalkotók felismerése vázlatraj-

zon és elektronmikroszkópos képen. 

Kémia: Fémek, 

nemfémek, kötéstípu-

sok, szervetlen és 

szerves anyagok, olda-

tok, kolloid rendsze-

rek, delokalizált elekt-

ronrendszer, konden-
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zselatin tartalmú puding főzé-

sekor? 

Mi tartalmaz több koleszte-

rint: egységnyi vaj, disznózsír 

vagy margarin? 

Milyen változáson mennek át 

a tej fehérjéi forraláskor és a 

tej megalvadásakor? 

Miért nem helyes a fontos-

kevésbé fontos megjelölés 

használata az élő szervezet-

ben előforduló elemeknél? 

Mennyivel mutat összetettebb 

szerkezetet az elektronmikro-

szkópos kép a fénymikro-

szkóposénál? 

A szilikózis nevű tüdőbeteg-

ség kialakulásában milyen 

szerepük van a sejtek „utca-

seprőinek‖, a lizoszómáknak? 

Az erjedés az energianyerés 

szempontjából kevésbé haté-

kony folyamat, mint a bioló-

giai oxidáció. Miért él vele 

mégis az emberi szervezet? 

Miért érzed édesnek a kenye-

ret, ha sokáig rágod? 

Melyek a fotoszintézis és a 

biológiai oxidáció közös jel-

lemzői? 

 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előfordu-

ló legfontosabb biogén ele-

mek, szervetlen és szerves 

molekulák  

(a lipidek, a szénhidrátok, a 

fehérjék és a nukleinsavak). 

A sejt szerkezete és alkotói, 

az egyes sejtalkotók szerepe a 

sejt életében. 

Anyagszállítás a membránon 

keresztül. 

A sejtosztódás típusai és fo-

lyamatai, programozott és 

nem programozott sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, 

őssejt kutatás.  

Az anyagcsere sajátosságai és 

típusai energiaforrás és szén-

A sejtről és a sejtalkotókról készült 

mikroszkópos képek, modellek kere-

sése a neten, a képek szerkesztése és 

bemutatása digitális előadásokon. 

A felépítő és lebontó folyamatok ösz-

szehasonlítása (kiindulási anyagok, 

végtermékek, a kémiai reakció típusa, 

energiaviszonyok). 

záció, hidrolízis, zsí-

rok és olajok, szénhid-

rátok, fehérjék és nuk-

leinsavak. 

Oxidáció, redukció, 

standardpotenciál, 

aktiválási energia, 

katalizátor. 

 

Fizika: Hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 

Fénymikroszkóp és 

elektronmikroszkóp 

hullámhossz, színek és 

energia. 

 

Informatika: táblázat 

készítése, képszer-

kesztés. 

 

Vizuális kultúra: tér-

beli szerkezetek, 

hossz- és keresztmet-

szeti ábrák. 
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forrás alapján.  

Az enzimek felépítése és mű-

ködése. szénhidrátok lebontá-

sa a sejtben.  

A szénhidrátok felépítő fo-

lyamata, a fotoszintézis. 

Szent-Györgyi Albert mun-

kássága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszaharid, aminosav, 

peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD
+
, NADP

+
, ko-

enzim-A, DNS, RNS. 

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

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

mitózis, meiózis. 

Enzim, glikolízis, citrátkör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, 

fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos is-

meretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek alkalmazása, 

szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyama-

tok, jelenségek formálódásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és gyógyszer-

iparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentősé-

gének belátása. 

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

tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség‖) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 

felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vita-

készség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környe-

zeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockáza-

tok, az egyén felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mit jelent a „félig megma-

radó‖ lemintázódás a DNS 

megkettőződésében? 

Miért bonyolult a DNS 

A DNS örökítő szerepének értelmezése. 

A kodonszótár használata a 

pontmutációk következményeinek leve-

zetéséhez. 

 

Érvelés a géntechnológia alkalmazása 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Informatika: az infor-

mációtárolás és 

-előhívás módjai. 
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információtartalmának a 

megfejtése? 

Hogyan reagál egy műkö-

dő lac-operon arra, hogy a 

táptalajból elfogy a tejcu-

kor? 

Melyek a legismertebb 

génátviteli eljárások? 

Miért használható a bűnül-

dözésben a DNS-chip? 

Hogyan „készült‖ a Dolly 

nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

Gondold végig, milyen 

mutagén források találha-

tók a lakásotokban? 

 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-

szerepe.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulaj-

donságai. 

A fehérjeszintézis folya-

mata. 

A génműködés szabályo-

zásának alapjai. 

A mutáció és típusai, va-

lamint következményei 

(Down-kór, Klinefelter- és 

a Turner-szindróma, rák). 

A genetikai információ 

tárolása, megváltozása, 

kifejeződése, átadása, mes-

terséges megváltoztatása.  

Nukleotid szekvencia leol-

vasása. 

Plazmidok és az antibioti-

kum-rezisztencia, transz-

genikus élőlény. 

DNS-chip, reproduktív 

klónozás (Dolly), GMO-

növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

Humángenomprogramok, 

génterápia. 

A környezet és az 

epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

mellett és ellen.  

A hétköznapi életben is elterjedten 

használt fogalmak (GMO, klón, gén 

stb.) jelentésének ismerete, szakszerű 

használata. 

A biotechnológia gyakorlati alkalmazá-

si lehetőségeinek bemutatása példákon 

keresztül. 

A molekuláris genetika korlátainak és 

az ezzel kapcsolatos etikai megfontolá-

soknak a bemutatása. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények alkalma-

zásával kapcsolatos 

kérdések. 

Kulcsfogalmak/ Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, antiko-



 

1326 

 

fogalmak don genom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai elem, mu-

táció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transz-

genikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 

 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklő-

dés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok meg-

oldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika eszköz-

rendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások  

Hogyan érvényesülnek a Men-

del-szabályok az AB0 és Rh 

vércsoport öröklődésében? 

Miért nevezzük a nemhez kap-

csolt gének öröklődését „cikk-

cakk‖ öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb or-

szágában a vérrokonok házassá-

ga? 

Mi a valószínűsége a fiú, illetve 

a lány utódok születésének? 

Hogyan örökölhette egy férfi a 

vörös-zöld színtévesztés beteg-

ségét, ha szülei egészségesek 

voltak? 

Miért kell a hibrid kukorica ve-

tőmagját évente újra előállítani? 

Miért gyakoribbak az öröklődő 

betegségek zárt közösségekben? 

 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, intermedi-

er és kodomináns öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poligénes 

öröklődés. 

Az öröklődés folyamatainak leírása 

és magyarázata, az összefüggések 

felismerése. 

 

A genetikai tanácsadás szerepének 

belátása az utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 

A környezeti hatások öröklődésben 

betöltött szerepének magyarázata. 

 

Mendel és Morgan kutatási mód-

szerének és eredményeinek értel-

mezése.  

A mendeli következtetések korláta-

inak értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 

Családfa alapján következtetés egy 

jelleg öröklődés menetére. 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Matematika: a való-

színűség-számítás és a 

statisztika alapjai. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: A vérzé-

kenység öröklődése 

az európai királyi 

családokban. 

Rokonházasság a fá-

raók dinasztiáiban. 

A kommunista dikta-

túra ideológiai alapú 

tudományirányítása 

(Micsurin). 
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Génkölcsönhatások, random 

keresztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött 

öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati 

módszerei (családfaelemzés, 

ikerkutatás). 

A Drosophila (ecetmuslica) mint 

a genetika modellszervezete. 

A mennyiségi jellegek öröklő-

dése. 

Környezeti hatások, örökölhető-

ség, hajlamosító gének, kü-

szöbmodell, heterózishatás (pl. 

hibridkukorica, brojlercsirke), 

anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek 

(albinizmus, színtévesztés, vér-

zékenység, sarlósejtes vérsze-

génység, Down-kór, csípőficam, 

magas vérnyomás stb.). 

A genetikai tanácsadás alapel-

vei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesz-

telő keresztezés, reciprok keresztezés. 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

1 óra 

 

 

 

 

12. évfolyam 
 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: fe-

hérjék, szteroidok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a 

belső környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok ká-

ros hatásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a különbség a belső- és a 

külső elválasztású mirigyek 

között? 

Miért van szükség a szerve-

zetben a sejtek kommuniká-

ciójára? 

Milyen kapcsolat van az ide-

gi és a hormonális szabályo-

zás között? 

Miért nagyobb a pajzsmiri-

gyünk télen, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogság-

ban tartott emlősök mellék-

veséje? 

Milyen veszélyekkel jár a 

hormontartalmú doppingsze-

rek alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők 

vissza a hormonrendszer 

zavarára? 

 

Ismeretek 

A belső elválasztású miri-

gyek hormonjai és azok ha-

tásai. A szövetekben terme-

lődő hormonok és hatásuk. 

 

A hormonok hatásmecha-

nizmusa. 

A vércukorszint hormonális 

szabályozása. 

A hormontartalmú dopping-

szerek hatásai és veszélyei. 

A hormonrendszer betegsé-

get jelző kórképek felismeré-

se és kezelésük megismerte-

tése. Cukorbetegség és a 

pajzsmirigy-

rendellenességek. A hormo-

nok hatása a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok 

veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló 

rizikófaktorok. 

A hormonok kémiai összetétele és 

hatásmechanizmusa közötti kapcsolat 

megértése. 

Annak elemzése, hogyan befolyásol-

ják a belső elválasztású mirigyek 

hormonjai a homeosztázist. 

A vezéreltség és a szabályozottság, a 

negatív és a pozitív visszacsatolás 

általános mechanizmusának a megér-

tése. 

Kémia: szerves kémia, 

alkálifémek és alkáli-

földfémek. 

 

Informatika: a szabá-

lyozás alapjai. 

 

Testnevelés és sport: a 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hír-

vivő, receptor, célsejt, az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmi-

rigy, a hasnyálmirigy , a mellékvese, az ivarmirigyek és ezek hormonjai.  
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Tematikai egység 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer felépítése 

és működése 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A sejt felépítése 

és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a 

kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyó-

gyításuk lehetséges módjai. 

Megfelelő kommunikációs stratégiák fejlesztése a nemkívánatos média-

tartalmak elhárítására. 

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, Freund 

Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának megismerése 

által. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan fogják fel, és ho-

gyan továbbítják az idegsej-

tek a külvilág jeleit? 

Hogyan okoz bénulást és 

halált a nyílbéka mérge? 

Mi a gerincvelő és az agy 

szerepe az idegi szabályo-

zásban? 

Melyek az agykéreg legfon-

tosabb szerkezeti és műkö-

dési jellemzői? 

Milyen közös és egyedi jel-

lemzői vannak érzékszerve-

inknek? 

Miért egészségtelen evés 

közben olvasással lekötni a 

figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkósto-

lók, hogy az egymás után 

vizsgált borok zamatát azo-

nos eséllyel tudják minősíte-

ni? 

Milyen közegek vesznek 

részt a hang terjedésében és 

érzékelésében? Miért nem 

A nyugalmi, az akciós és a 

posztszinaptikus potenciálok kialaku-

lásának magyarázata. 

Annak megértése, hogy az idegsejten 

belül a jelterjedés elektromos, az ideg-

sejtek között pedig döntően kémiai 

jellegű. 

Az idegrendszer felépítése és műkö-

dése közötti összefüggés elemzése. 

Az agykéreg működésének és az alvás 

biológiai szerepének értelmezése. 

A civilizációs életmód és az idegrend-

szeri betegségek kapcsolatának felis-

merése. 

Kémia: elektrokémiai 

alapismeretek, Daniell-

elem, elektródpotenci-

ál. 

 

Fizika: Az áramveze-

tés feltételei. Optika, 

lencsék, fénytörés, 

képalkotás, hullámtan, 

hangtan. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Hangtan. Ka-

rinthy Frigyes: Utazás 

a koponyám körül. 

 

Informatika: a szabá-

lyozás alapjai, jelátvi-

tel. 

 

Vizuális kultúra: térbe-

li szerkezetek metsze-

tei. 
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látunk színeket gyenge fény-

ben? 

Hol érte az agyvérzés azt a 

beteget, aki nem tudja moz-

gatni a bal karját? 

Mit jelent a bal félteke do-

minanciája? 

Mit tehetünk az idegrendsze-

rünket érintő rendellenessé-

gek megelőzése érdekében? 

Hogyan alkalmazkodik szer-

vezetünk a testi- és lelki ter-

heléshez? 

 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és mű-

ködése (nyugalmi potenciál, 

akciós potenciál). Ingerület-

vezetés csupasz és velőshü-

velyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel me-

chanizmusa és típusai (ser-

kentő, gátló). 

A szinapszisok összegződése 

és időzítése, a visszaterjedő 

akciós potenciál és szabá-

lyozó szerepe. Függőségek: 

narkotikumok, ópiátok, sti-

mulánsok. 

A gerincvelő felépítése és 

működése. 

A reflexív felépítése (izom 

és bőr eredetű, szomatikus és 

vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése, működése 

és vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése 

és működése, hibáik és a 

korrigálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző műkö-

dése (idegek, pályák, köz-

pontok). Az idegrendszer 

mozgató működése (közpon-

tok, extrapiramidális és pi-

ramis-pályarendszer, gerinc-

velő, végrehajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer 

(Cannon-féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei 
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Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetsé-

ges módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 

elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak 

megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben 

levő verejték- és faggyúmi-

rigyeknek? 

Milyen előnyökkel és mi-

lyen hátrányokkal járhat a 

napozás? 

Hogyan alakulnak ki az 

emberi fajra jellemző 

bőrszínváltozatok? 

Hogyan használhatók a bio-

lógiai ismeretek a helyes 

bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhe-

tő meg a csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb 

nagyujja nem fordítható 

szembe a többivel? 

Az izomláz kialakulásának és megszű-

nésének értelmezése a sejtek és szervek 

anyagcseréjének összekapcsolásával.  

A láz lehetséges okainak magyarázata.  

A testépítés során alkalmazott 

táplálékkiegészítők káros hatásainak 

elemzése. 

A női és férfi váz- és izomrendszer 

összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és akaratlagos 

szabályozásának összehasonlítása. 

A médiában megjelenő áltudományos 

és kereskedelmi célú közlemények, 

hírek kritikai elemzése. 

Az elsősegélynyújtás gyakorlása. 

Fizika: gravitáció, 

munkavégzés, forga-

tónyomaték. 

 

Kémia: Ca-vegyületek. 

 

Testnevelés és sport: 

az edzettség növelése, 

a megfelelő testalkat 

kialakítása. 

(Parkinson-kór, Alzheimer-

kór, depresszió).  

Selye János és Békésy 

György munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na
+
/K

+
 pumpa, depolarizáció, 

repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincve-

lői reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kisagy, nagy-

agy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, receptor, 

extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus, paraszimpatikus 

hatás. 
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Milyen összefüggés van a 

csigolyák felépítése és sok-

rétű funkciója között? 

Milyen anyagok és folya-

matok szolgáltatják az izom 

működéséhez szükséges 

energiát? 

Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi betegségek? 

 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, 

biológiai szerepe és műkö-

dése. 

A bőr rétegei, szöveti szer-

kezete, mirigyei (emlő is), a 

benne található receptorok. 

A neuroendokrin hőszabá-

lyozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgásszervrendszer 

felépítése és működése: 

 a csont- és izomrendszer 

anatómiai felépítése, 

szöveti szerkezete, ké-

miai összetétele, 

 a mozgás idegi szabá-

lyozása. 

Az izomműködés molekulá-

ris mechanizmusa. 

A mozgásszegény és a spor-

tos életmód következmé-

nyei, a váz- és izomrendszer 

betegségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, 

izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-

foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és a 

vérkeringés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismere-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv 

és a szervezet szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati 
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tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felisme-

rése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak 

belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a 

szalonnás tojásrántotta a 

szervezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani 

működése? 

Hogyan függ össze a testsúly 

megőrzése a helyes táplálko-

zással? 

Változik-e a be- és kilégzés 

az űrkabinban, ha a levegő 

összetétele és nyomása meg-

egyezik a tengerszinti légkö-

rével? 

Miért alkalmas a kilélegzett 

levegő mesterséges lélegezte-

tésre? 

Milyen környezeti hatások és 

káros szokások veszélyeztetik 

légzőszervrendszerünk 

egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek 

vizeletében jelentős mennyi-

ségű cukor és leheletükben 

aceton? 

Hogyan változik a vizelet 

mennyisége és összetétele, ha 

sok vizet iszunk, vagy erősen 

sós ételt fogyasztunk? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következmé-

nyekkel jár a vér albumin 

tartalmának a csökkenése, és 

ez mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az 

erek összkeresztmetszetének 

szűkülése, illetve tágulása? 

Hogyan változik a keringési 

perctérfogat az edzetlen és a 

rendszeresen sportoló ember 

szervezetében? 

A tápcsatorna reflexes folyamatainak 

és az éhségérzet kialakulásának ma-

gyarázata. 

A szervrendszerek egészséges állapo-

tát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és a szén-dioxid 

okozta mérgezés tüneteinek felismeré-

se és a tennivalók ismerete.  

 

Érvek gyűjtése a szűrővizsgálatok 

fontosságáról. 

 

A szervrendszerekhez kapcsolódó 

civilizációs betegségek kockázati té-

nyezőinek elemzése. 

 

Pulzus- és vérnyomásmérés. 

 

Az IKT lehetőségeinek felhasználása 

gyakorlati problémák megoldásában. 

Fizika: nyomás, gáz-

törvények. 

 

Ének-zene: hangkép-

zés. 

 

Kémia: kémiai számí-

tások, pH, szerves 

kémia, sav-bázis reak-

ciók, makromolekulák 

hidrolízise, karbamid. 

 

Vizuális kultúra: met-

szetek. 
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Hogyan módosulhat a légzés 

és a vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- 

és érrendszeri betegségek, és 

ezek hogyan előzhetők meg? 

 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a 

kiválasztás és a vérkeringés 

szervrendszerének felépítése, 

működése, különös tekintettel 

az anyagcserében és a 

homeosztázis kialakításában 

betöltött szerepükre.  

A táplálkozás, a légzés, a 

vérkeringés és a kiválasztás 

szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és 

-vezető rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és bio-

lógiai jellemzői és szerepe az 

élő szervezet belső egyensú-

lyának kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kiválasz-

táshoz, a légzéshez és a vér-

keringéshez kapcsolódó civi-

lizációs betegségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigyek, emésztőnedvek, 

emésztőenzimek, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcse-

re, külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, hasi légzés, mellkasi légzés, 

vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, szűrés, visszaszívás, 

kiválasztás, szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, 

pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozá-

sa. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis. 

Hormonrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása. 

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja mel-

letti érvek megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és kockáza-

tainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló véle-
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ményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai 

elveinek megismerése, összevetése. 

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

vállalásban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt 

ondójában 300–400 millió 

spermium?  

Hogyan szabályozza a hor-

monrendszer a méh és a 

petefészek ciklusos műkö-

dését? 

Hogyan képződnek a hím-

ivarsejtek és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vi-

zeletből a korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi ter-

hesség-megszakítás? 

Hogyan történik a magzat 

táplálása? 

 

Ismeretek 

Az ember neme meghatáro-

zásának különböző szintjei 

(kromoszomális, ivarszervi 

és pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek 

felépítése, működése, és a 

működés szabályozása.  

A spermium és a petesejt 

érése. A meddőség okai.  

A hormonális fogamzásgát-

lás alapjai.  

A megtermékenyítés sejtbi-

ológiai alapjai. 

A terhesség és a szülés. 

Az ember egyedfejlődése, a 

méhen belüli és a poszt-

embrionális fejlődés fő sza-

kaszai. 

A női nemi ciklus során a petefészek-

ben, a méh nyálkahártyában, a testhő-

mérsékletben és a hormonrendszerben 

végbemenő változások összefüggései-

nek magyarázata.  

A meddőséget korrigáló lehetséges or-

vosi beavatkozások megismerése és a 

kapcsolódó etikai problémák elemzése. 

 

Az anyai és a magzati vérkeringés kap-

csolatának bemutatása, összefüggésé-

nek igazolása az egészséges életmód-

dal. 

 

A családtervezés lehetőségei, a fogam-

zásgátlás egyes módszereinek előnyei 

és hátrányai. 

 

A szexuális úton terjedő betegségek és 

elkerülésük módjainak megismertetése.  

 

A szexuális tartalmú adathalászat lehet-

séges veszélyeinek elemzése. 

Vizuális kultúra: a 

nőideál változása a 

festészetben és szob-

rászatban a civilizáció 

kezdeteitől napjainkig. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, 

tesztoszteron, ovuláció, sárgatest, ösztrogén, progeszteron,menstruáció, 

megtermékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropinok, veté-

lés, abortusz, magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, 
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akceleráció. 

 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az immunválasz alapjainak, szemléletmódjának, az egészségügyre, a 

betegségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higié-

niai kultúrájára való hatásának a megismerése. 

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése. 

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

csolatának megértése. 

Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejleszté-

se. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásá-

nak milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyama-

tok, jelenségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 

kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősség 

belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertő-

zések hatására a nyirokcso-

mók? 

Milyen kapcsolat van az 

immunrendszer sejtjei kö-

zött? 

Miért kapnak védőoltásokat 

a távoli földrészekre utazók? 

Miért nincs RH-

összeférhetetlenség annál a 

házaspárnál, ahol a feleség 

RH+? 

Miért alakulhat ki pollenal-

lergia? 

Hogyan győzi le szerveze-

tünk a vírus- és baktérium-

fertőzéseket? 

Hogyan védekezik szerveze-

tünk a daganatsejtek ellen? 

 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztve-

Az immunrendszer azon képességének 

bemutatása, amely nemcsak a „saját – 

nem saját‖, hanem a „veszélyes – nem 

veszélyes‖ között is különbséget tud 

tenni, 

A veleszületett és az egyedi élet során 

szerzett immunválasz kapcsolatának 

elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia, a gyógy-

szer- és táplálkozási allergiák első tü-

neteiről. 

A fertőzések és az életmód szerepének 

magyarázata az immunválaszban. 

Az elmúlt időben jelentkezett influen-

zajárványok tapasztalatainak elemzése. 

A vérátömlesztés és a szervátültetés 

során fellépő immunproblémák elem-

zése. 

A hétköznapi nyelvhasználatban elter-

jedt idegen szavak (pl. AIDS) helyes 

használata. 

Kémia: szénhidrátok, 

nukleinsavak, fehérjék. 

 

Informatika: informá-

ciótárolás és 

-előhívás. 
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vői, sejtes és oldékony 

komponensei, főbb felada-

tai.  

Veleszületett és az egyedi 

élet során szerzett immunvá-

lasz. 

A vércsoportok, vérátöm-

lesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun be-

tegségek, a szerzett (pl. 

AIDS) és örökölt immunhi-

ányok, valamint a rák és a 

fertőzések elleni immunvá-

lasz főbb mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a 

betegségek megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és bakté-

riumfertőzések és a daganat-

sejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai 

eltérések az immunválasz-

ban. 

Biológiai (immun-) terápiák 

és perspektívájuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett 

(természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, aller-

gia, szerzett és örökölt immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

 

Tematikai egység 
Evolúció. 

Biológiai evolúció 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika, sejtbiológia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 

folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földraj-

zi elterjedésével kapcsolatos következtetésekben.  

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési köve-

telmények 
Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Melyek az ideális populáció jellem-

zői? 

Mi az oka annak, hogy az emberiség 

génállományában fokozódik a hibás 

allélek száma? 

Milyen evolúciós jelenség a Darwin-

pintyek megjelenése és változataik 

kialakulása a Galapagos-szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és a 

mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az észak-

amerikai indiánok körében a B vér-

csoport nem fordul elő? 

Milyen kísérletekkel próbálták a tudó-

sok igazolni a szerves biomolekulák 

abiogén keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az 

endoszimbionta elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 50 m
2
 

felületű belső membránrendszer ki-

alakulásának az eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-

leleteket ismerünk? 

 

Ismeretek 

A mikro- és makroevolúció fogalmá-

nak értelmezése. 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a gén-

áramlás szerepe a populációk geneti-

kai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges 

szelekció, háziasítás, nemesítés (a 

legfontosabb kiindulási fajok és 

hungarikumok ismerete). 

A földrajzi, ökológiai és genetikai 

izoláció szerepe a populációk átalaku-

lásában. 

A koevolúció, a kooperációs evolúció 

alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának néhány 

feltételezett kulcslépése.  

Az ember evolúciója. 

Példák gyűjtése a 

legfontosabb 

hungarikumok 

ismeretében a 

háziasításra és a 

mesterséges sze-

lekcióra. 

 

A sarlósejtes 

vérszegénység és 

a malária közötti 

összefüggés 

elemzése. 

 

Különböző kor-

meghatározási 

módszerek ösz-

szehasonlítása.  

 

A mikro- és 

makroevolúció 

összehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az 

eukarióta sejt 

kialakulásának 

evolúciós jelen-

tőségéről. 

Az evolúciós 

szemlélet formá-

lása.  

Földrajz: kozmológia, földtörténe-

ti korok, állat- és növényföldrajzi 

ismeretek. 

 

Fizika: az univerzum kialakulása, 

csillagfejlődés. 

 

Kémia: izotópok, radioaktivitás. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: ősközösség. 

 

Vizuális kultúra: barlangrajzok. 

 

Etika: genetikával kapcsolatos 

kérdések. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai 

sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, speciáció, hibridizáció, izolá-

ció, horizontális géntranszfer, relatív és abszolút kormeghatározás, „élő 

kövület‖, lenyomat, kövület, koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, 

atavizmus. 

 

 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának 

megértése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése 

az emberi együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A 

modern biológia és a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának 

felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő 

új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok 

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

mint a biológiai rendszerek változásainak alaptörvénye. A felvetődő 

ideológiai viták hátterének feltárása és feloldhatósága. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vita-

készség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gondolko-

dási és életmódbeli formák lehet-

nek az emberiség fennmaradásá-

nak feltételei? 

Melyek az élet biológiai jellegze-

tességei? 

Milyen általános és sajátos tör-

vényszerűségek jellemzik az 

egyes biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában meg-

ismert új technikák, amelyek elő-

segíthetik az emberiség fejlődé-

sét? 

 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben műkö-

dő általános (hasonló és eltérő) 

törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) jel-

legzetességei.  

Érvelés a bioetika fő kihívásainak 

a joggal és a világnézettel való 

kapcsolatáról. 

 

Az élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseinek 

elemzése a rendszerelvű biológiai 

gondolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek keresése az 

interneten, értelmezésük. 

 

A nemzetközileg elfogadott bio-

etikai alapelvek és törvények 

értékelése. 

 

Informatika: informá-

ciótárolás és előhívás, 

a biológiai jelenségek 

informatikai megköze-

lítése. 

 

Etika: környezetetika. 
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A bioszféra hierarchikus rendsze-

rei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok. 

 

A jövő kilátásai és új kihívásai a 

biológia várható fejlődésének 

tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az evolú-

ciós modell mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúcióbioló-

gia kapcsolata. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai hálózat, betegségtérképek, bioetika, személyiségi jog, bioszociális 

háló, hálózatos evolúciós kép. 

 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

2 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók megértik a környezet- és természetvédelem alapjait, elsajátítják 

az ökológiai szemléletet, és nyitottá válnak a környezetkímélő gazdasági- 

és társadalmi stratégiák befogadására. Megszerzett ismereteiket a gyakor-

latban, mindennapi életükben is alkalmazzák. 

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativitását, 

képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek össze-

kapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az információforgalom 

összefüggéseit az élő rendszerekben. 

Rendszerben látják a hormonális, az idegi és az immunológiai szabályo-

zást, és képesek összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, 

fizikai, műszaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a 

technikai és a társadalmi szabályozás analógiáit.  

Biológiai ismereteik alapján az ember egészségi állapotára jellemző kö-

vetkeztetéseket képesek levonni. Tudatosul bennük, hogy az ember sze-

xuális életében alapvetőek a biológiai folyamatok, de a szerelemre épülő 

tartós párkapcsolat, az utódok tudatos vállalása, felelősségteljes felneve-

lése biztosít csak emberhez méltó életet. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondolkodás 

alapján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és mennyi-

ségi összefüggéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi gondolkodás 

közötti kapcsolatot.  

Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra.  

A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, életmódjuk 

helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alapján felelős 

egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni. 

 

 

Fizika 

 

9–10. évfolyam 

 

Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok 

összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a 

tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, igazolása, 

ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. 

A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése 

iránt. A kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a 

tananyagot a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai 

tudásszintjéhez igazítva. Ily módon sem a mechanika, sem az elektromágnesség témája nem 

zárul le a gimnáziumi képzés első ciklusában. 
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A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, 

kísérlet, mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása 

szóban és egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen 

segéd- és munkaeszköz a számítógép. 

Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet 

szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, 

hogy a fizikából tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy 

majd energiatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően 

értse és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

A kerettanterv az új anyag feldolgozására ajánlott óraszámokat adja meg. Ezen felül 

16 óra az ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret, továbbá 14 óra a szabad tanári 

döntéssel felhasználható óra. Mindezek összegeként adódik ki a kétéves, 144 órás tantárgyi 

órakeret. 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmé-

rés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás ele-

mei, egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a leg-

egyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A prob-

lémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez kap-

csolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

 

Hely, hosszúság és idő mérése. 

Hosszúság, terület, térfogat, tö-

meg, sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, 

úthálózat km-számítása.  

GPS-rendszer. 

A tanuló legyen képes a mozgá-

sokról tanultak és a köznapi jelen-

ségek összekapcsolására, a fizikai 

fogalmak helyes használatára, 

egyszerű számítások elvégzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jellemző-

it, a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban al-

kalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrá-

zolás, egyenletrendezés. 

 

Informatika: függvény-

ábrázolás (táblázatkeze-

lő használata). 

 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességadatok, 

érdekes sebességek, 

pályák technikai kör-

nyezete.  

 

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer. 

 

Tudatosítsa a viszonyítási rend-

szer alapvető szerepét, megválasz-

tásának szabadságát és célszerű-
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Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok egyen-

letesen mozgó vonatkoztatási 

rendszerekben (autó, vonat). 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távolságmérés 

radarral. 

ségét. Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

sebességei, reakcióidő. 

 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, köz-

lekedésbiztonsági esz-

közök, technikai eszkö-

zök (autók, motorok). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Galilei munkássá-

ga; a kerék feltalálásá-

nak jelentősége. 

 

Földrajz: a Naprendszer 

szerkezete, az égitestek 

mozgása, csillagképek, 

távcsövek. 

Egyenes vonalú egyenletes moz-

gás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, 

sebességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat grafi-

kusan ábrázolni és értelmezni. 

Egyenes vonalú egyenletesen vál-

tozó mozgás kísérleti vizsgálata. 

Ismerje a változó mozgás általá-

nos fogalmát, értelmezze az átlag- 

és pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, vek-

tor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t gra-

fikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat meg-

oldani. 

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás 

meghatározása. 

Ismerje Galilei modern tudomány-

teremtő, történelmi módszerének 

lényegét:  

 a jelenség megfigyelése, 

 értelmező hipotézis felállítása, 

 számítások elvégzése,  

– az eredmény ellenőrzése célzott 

kísérletekkel. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes 

mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, 

értelmezése összetett mozgásként.  

Ismerje a mozgások függetlensé-

gének elvét és legyen képes azt 

egyszerű esetekre (folyón átkelő 

csónak, eldobott labda pályája, a 

locsolócsőből kilépő vízsugár pá-

lyája) alkalmazni. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és 

szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás értelme-

zése. 

Ismerje a körmozgást leíró kerüle-

ti és szögjellemzőket és tudja al-

kalmazni azokat.  

Tudja értelmezni a centripetális 

gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísérlete-

ket, méréseket. Tudjon alapszintű 

feladatokat megoldani. 

A bolygók körmozgáshoz hasonló 

centrális mozgása, Kepler 

A tanuló ismerje Kepler törvénye-

it, tudja azokat alkalmazni a Nap-
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törvényei. Kopernikuszi világkép 

alapjai. 

rendszer bolygóira és mesterséges 

holdakra.  

Ismerje a geocentrikus és 

heliocentrikus világkép 

kultúrtörténeti dilemmáját és 

konfliktusát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsu-

lás. 

 

 

 

Tematikai egység 
Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) - 

A newtoni mechanika elemei 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a new-

toni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód kiépí-

tése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom felcseré-

lése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet összhangjá-

ra. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A tehetetlenség törvénye 

(Newton I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési 

tapasztalatok hirtelen 

fékezésnél, a biztonsági öv 

szerepe. 

Az űrben, űrhajóban szaba-

don mozgó testek. 

Legyen képes a tanuló az ariszto-

telészi mozgásértelmezés elveté-

sére. 

Ismerje a tehetetlenség fogalmát 

és legyen képes az ezzel kapcso-

latos hétköznapi jelenségek ér-

telmezésére. 

Ismerje az inercia-

(tehetetlenségi) rendszer fogal-

mát. 

Matematika: a függvény 

fogalma, grafikus ábrázo-

lás, egyenletrendezés. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Takarékosság; lég-

szennyezés, zajszennye-

zés; közlekedésbiztonsági 

eszközök, közlekedési 

szabályok. 

Biztonsági öv, ütközéses 

balesetek, a gépkocsi biz-

tonsági felszerelése, a biz-

tonságos fékezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. medúza). 

 

Földrajz:  

a Naprendszer szerkezete, 

az égitestek mozgása, csil-

lagképek, távcsövek. 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásálla-

pot-változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

A tanuló ismerje az erő alak- és 

mozgásállapot-változtató hatását, 

az erő mérését, mértékegységét, 

vektor-jellegét. Legyen képes 

erőt mérni rugós erőmérővel. 

Az erő mozgásállapot-

változtató (gyorsító) hatása 

– Newton II. axiómája. 

 

A tömeg, mint a 

tehetetlenség mértéke, a 

tömegközéppont fogalma. 

Tudja Newton II. törvényét, lássa 

kapcsolatát az erő szabványos 

mértékegységével.  

Ismerje a tehetetlen tömeg fo-

galmát. Értse a tömegközéppont 

szerepét a valóságos testek moz-

gásának értelmezése során. 

Erőtörvények, a dinamika 

alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrló-

dás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó 

gyorsításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek 

súlytalansága. 

Ismerje, és tudja alkalmazni a 

tanult egyszerű erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására, néhány egyszerű 

esetben: 

 állandó erővel húzott test;  

 mozgás lejtőn,  

 a súrlódás szerepe egyszerű 

mozgások esetén.  

Az egyenletes körmozgás 

dinamikája. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: vezetés kanyar-

ban, út megdöntése kanyar-

ban, hullámvasút; függőleges 

síkban átforduló kocsi; mű-

repülés, körhinta, centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes kör-

mozgást végző test gyorsulását 

(a centripetális gyorsulást) a test-

re ható erők eredője adja, ami 

mindig a kör középpontjába mu-

tat. 

Newton gravitációs törvénye. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások:  

Ismerje Newton gravitációs tör-

vényét. Tudja, hogy a gravitációs 

kölcsönhatás a négy alapvető 
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A nehézségi gyorsulás válto-

zása a Földön.  

Az árapály-jelenség kvalita-

tív magyarázata. A mester-

séges holdak mozgása és a 

szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése 

az űrállomáson. 

Geostacionárius műholdak, 

hírközlési műholdak.  

fizikai kölcsönhatás egyike, 

meghatározó jelentőségű az égi 

mechanikában. 

 

Legyen képes a gravitációs erő-

törvényt alkalmazni egyszerű 

esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét az 

űrkutatással, űrhajózással kap-

csolatos közismert jelenségek-

ben. 

A kölcsönhatás törvénye 

(Newton III. axiómája). 

Ismerje Newton III. axiómáját és 

egyszerű példákkal tudja azt il-

lusztrálni. Értse, hogy az erő két 

test közötti kölcsönhatás. Legyen 

képes az erő és ellenerő világos 

megkülönböztetésére. 

A lendületváltozás és az erő-

hatás kapcsolata. 

Lendülettétel. 

Ismerje a lendület fogalmát, vek-

tor-jellegét, a lendületváltozás és 

az erőhatás kapcsolatát.  

Tudja a lendülettételt. 

Lendületmegmaradás pár-

kölcsönhatás (zárt rendszer) 

esetén.  

 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

 golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a közle-

kedésben. Miért veszélyes a 

koccanás? Az utas biztonsá-

gát védő technikai megoldá-

sok (biztonsági öv, légzsák, a 

gyűrődő karosszéria).  

A rakétameghajtás elve. 

Ismerje a lendületmegmaradás 

törvényét párkölcsönhatás ese-

tén. Tudjon értelmezni egyszerű 

köznapi jelenségeket a lendület 

megmaradásának törvényével. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok és mérési feladatok megol-

dására. 

 

Értse a rakétameghajtás lényegét. 

Pontszerű test egyensúlya. A tanuló ismerje, és egyszerű 

esetekre tudja alkalmazni a pont-

szerű test egyensúlyi feltételét. 

Legyen képes erővektorok ösz-

szegzésére. 

A kiterjedt test egyensúlya. 

 

A kierjedt test, mint speciális 

pontrendszer, tömegközép-

pont. 

Forgatónyomaték. 

 

Ismerje a kiterjedt test és a tö-

megközéppont fogalmát, tudja a 

kiterjedt test egyensúlyának ket-

tős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatását, a 

forgatónyomaték fogalmát. 

Legyen képes egyszerű számítá-
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Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, 

építészeti érdekességek (pl. 

gótikus támpillérek, bolt-

ívek. 

sok, mérések, szerkesztések el-

végzésére. 

Deformálható testek egyen-

súlyi állapota. 

Ismerje Hooke törvényét, értse a 

rugalmas alakváltozás és a belső 

erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értel-

mezése. 

Tudja, hogy az egymással köl-

csönhatásban lévő testek mozgá-

sát az egyes testekre ható külső 

erők és a testek közötti kény-

szerkapcsolatok figyelembevéte-

lével lehetséges értelmezni.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, mozgás-

egyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

 

 

Tematikai egység 
Erőfeszítés és hasznosság 

Munka – Energia – Teljesítmény 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom 

elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása 

speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének általánosítá-

sa. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek mindennapi 

alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai munka és teljesítmény. A tanuló értse a fizikai munka-

végzés és a teljesítmény fogal-

mát, ismerje mértékegységeiket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafi-

kus ábrázolás, egyen-

letrendezés. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók teljesítmé-

nye, sportoláshoz 

használt pályák ener-

getikai viszonyai és 

sporteszközök energe-

tikája. 

 

 

Technika, életvitel és 

Munkatétel. Ismerje a munkatételt és tudja azt 

egyszerű esetekre alkalmazni. 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási ener-

gia, rugalmas energia). 

Ismerje az alapvető mechanikai 

energiafajtákat, és tudja azokat a 

gyakorlatban értelmezni. 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

Tudja egyszerű zárt rendszerek 

példáin keresztül értelmezni a 

mechanikai energiamegmaradás 

törvényét. 
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Alkalmazások, jelenségek: a 

fékút és a sebesség kapcsolata, a 

követési távolság meghatározása. 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

súrlódás, közegellenállás esetén, 

mert a rendszer mechanikailag 

nem zárt. Ilyenkor a mechanikai 

energiaveszteség a súrlódási erő 

munkájával egyenlő. 

gyakorlat: járművek 

fogyasztása, munka-

végzése, közlekedés-

biztonsági eszközök, 

technikai eszközök 

(autók, motorok). 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

Ókori gépezetek, mai alkal-

mazások. Az egyszerű gé-

pek elvének felismerése az 

élővilágban. Egyszerű gépek 

az emberi szervezetben. 

Tudja a gyakorlatban használt 

egyszerű gépek működését ér-

telmezni, ezzel kapcsolatban 

feladatokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel 

munka nem takarítható meg. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és kö-

zömbös egyensúlyi állapot fo-

galmát és tudja alkalmazni egy-

szerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas ener-

gia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

 

 

Tematikai egység Folyadékok és gázok mechanikája 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, lég-

nyomás, felhajtóerő; kémia: anyagmegmaradás, halmazállapotok; 

földrajz: tengeri, légköri áramlások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi 

területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri 

áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai 

törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló tanu-

lói kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi jelen-

ségek fizikai értelmezésének gyakoroltatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Légnyomás kimutatása és méré-

se. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: „Horror vacui‖ – mint 

egykori tudományos hipotézis. 

(Torricelli kísérlete vízzel, 

Guericke vákuum-kísérletei, 

Goethe-barométer.) 

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az időjárási 

jelenségekben, a barométer mű-

A tanuló ismerje a légnyomás 

fogalmát, mértékegységeit. 

 

Ismerjen néhány, a levegő nyo-

másával kapcsolatos, gyakorlati 

szempontból is fontos jelenséget.  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafi-

kus ábrázolás, egyen-

letrendezés. 

 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, 

kolloid rendszerek, 

gázok, levegő, visz-

kozitás, alternatív 

energiaforrások. 



 

1349 

 

ködése.   

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: hajózás 

szerepe, légiközleke-

dés szerepe. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: repülőgé-

pek közlekedésbizton-

sági eszközei, vízi és 

légi közlekedési sza-

bályok. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, mada-

rak mozgása, sebessé-

gei, reakcióidő. A 

nyomás és változásá-

nak hatása az emberi 

szervezetre (pl. súly-

fürdő, keszonbeteg-

ség, hegyi betegség). 

Alkalmazott hidrosztatika. 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás. 

 

Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére. A tanult ismeretek 

alapján legyen képes (pl. 

hidraulikus gépek 

alkalmazásainak bemutatása).  

Felhajtóerő nyugvó folyadékok-

ban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjáró. 

Léghajó, hőlégballon. 

Legyen képes alkalmazni 

hidrosztatikai és aerosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére.  

Molekuláris erők folyadékok-

ban(kohézió és adhézió). 

 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség fo-

galmát. Ismerje a határfelületek-

nek azt a tulajdonságát, hogy 

minimumra törekszenek.  

Legyen tisztában a felületi jelen-

ségek fontos szerepével az élő és 

élettelen természetben. 

Folyadékok és gázok áramlása.  

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: légköri áramlások, a szél 

értelmezése a nyomásviszonyok 

alapján, nagy tengeráramlásokat 

meghatározó környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások oka a 

nyomáskülönbség. Legyen képes 

köznapi áramlási jelenségek kva-

litatív fizikai értelmezésére. 

 

Tudja értelmezni az áramlási 

sebesség változását a keresztmet-

szettel az anyagmegmaradás 

(kontinuitási egyenlet) alapján. 

Közegellenállás. 

 

Az áramló közegek energiája, a 

szél- és a vízi energia hasznosí-

tása. 

Ismerje a közegellenállás jelen-

ségét, tudja, hogy a közegellenál-

lási erő sebességfüggő. 

Legyen tisztában a vízi és szél-

energia jelentőségével, hasznosí-

tásának múltbeli és korszerű le-

hetőségeivel. A megújuló ener-

giaforrások aktuális hazai hasz-

nosítása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség, 

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, 

közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, vízerőmű. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A new-

toni mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a mozgás 

fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 



 

1350 

 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek 

felismerése a gyakorlati életben. 

 

 

Tematikai egység Ismétlés, számonkérés Órakeret 

8 óra 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

 

Tematikai egység Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Erő, munka, energia, elektromos töltés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, min-

dennapi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektrosztati-

kus alapjelenségeket, a pozitív és 

negatív töltést, tudjon egyszerű 

kísérleteket, jelenségeket értel-

mezni. 

Kémia: Elektron, pro-

ton, elektromos töltés, 

az atom felépítése, 

elektrosztatikus köl-

csönhatások, kristály-

rácsok szerkeze-

te.Kötés, polaritás, 

molekulák polaritá-

sa,fémes kötés, fémek 

elektromos vezetése. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok nor-

málalakja, vektorok, 

függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: balesetvé-

delem, földelés. 

Coulomb törvénye. 

(A töltés mértékegysége.) 

Ismerje a Coulomb-féle erőtör-

vényt. 

Az elektromos erőtér (mező). 

Az elektromos mező, mint a köl-

csönhatás közvetítője. 

 

Az elektromos térerősség vekto-

ra, a tér szerkezetének szemlélte-

tése erővonalakkal. 

 

A homogén elektromos mező. 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben.  

Az elektromos feszültség fogal-

ma. 

Ismerje a mező fogalmát, és léte-

zését fogadja el anyagi objek-

tumként. Tudja, hogy az elekt-

romos mező forrása/i a töl-

tés/töltések.  

Ismerje a mezőt jellemző térerős-

séget, értse az erővonalak jelen-

tését. 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ 

az úttól, csak a kezdeti és végál-

lapotok helyzetétől. 

Legyen képes homogén elektro-
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mos térrel kapcsolatos elemi fel-

adatok megoldására. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: légköri elektromosság, 

csúcshatás, villámhárító, Fara-

day-kalitka, árnyékolás. Miért 

véd az autó karosszériája a vil-

lámtól?  Elektromos koromlevá-

lasztó. 

A fénymásoló működése. 

Tudja, hogy a fémre felvitt tölté-

sek a felületen helyezkednek el. 

Ismerje az elektromos megosz-

tás, a csúcshatás jelenségét, a 

Faraday-kalitka és a villámhárító 

működését és gyakorlati jelentő-

ségét.  

Kapacitás fogalma. 

 

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a 

síkkondenzátor terét. 

 

Tudja értelmezni kondenzátorok 

soros és párhuzamos kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja 

értelmezni, hogy a feltöltött kon-

denzátornak, azaz a kondenzátor 

elektromos terének energiája 

van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, poten-

ciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

 

Tematikai egység A mozgó töltések – az egyenáram 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása. Az elektromos 

áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és bio-

lógiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása 

(egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű számítá-

sok, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az energia-

tudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromos áramfogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

 

Jelenségek, alkalmazások: Volta-

oszlop, laposelem, rúdelem, nap-

elem. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, mértékegységét, 

mérését. Tudja, hogy az egyen-

áramú áramforrások feszültségét, 

pólusainak polaritását nem elekt-

romos jellegű belső folyamatok 

(gyakran töltésátrendeződéssel 

járó kémiai vagy más folyama-

tok) biztosítják. 

Ismerje az elektromos áramkör 

Kémia: Elektromos 

áram, elektromos ve-

zetés, rácstípusok 

tulajdonságai és azok 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. 

Galvánelemek műkö-

dése, elektromotoros 

erő. 

Ionos vegyületek 
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legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

elektromos vezetése 

olvadékban és oldat-

ban, elektrolízis. 

Vas mágneses tulaj-

donsága. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletren-

dezés, számok nor-

málalakja. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Áram bio-

lógiai hatása, elekt-

romos áram a háztar-

tásban, biztosíték, 

fogyasztásmérők, 

balesetvédelem. 

A világítás fejlődése 

és a korszerű világítá-

si eszközök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

 

Informatika: mikro-

elektronikai áramkö-

rök, mágneses infor-

mációrögzítés. 

Ohm törvénye, áram- és feszült-

ségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) ellenállá-

sa. Fajlagos ellenállás. 

 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, kapocsfe-

szültség, a belső ellenállás fo-

galma. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos telje-

sítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, 

fogyasztásmérés, az 

energiatakarékosság lehetőségei. 

Ismerje az elektromos ellenállás, 

fajlagos ellenállás fogalmát, mér-

tékegységét és mérésének mód-

ját. 

 

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes egyszerű számításokat 

végezni Ohm törvénye alapján. 

 

Ismerje a telepet jellemző elekt-

romotoros erő és a belső ellenál-

lás fogalmát, Ohm törvényét 

teljes áramkörre. 

 

Tudja értelmezni az elektromos 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon 

feltüntetett teljesítményadatokat. 

Az energiatakarékosság 

fontosságának bemutatása. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az ere-

dő ellenállás fogalma, számítása. 

Tudja a hálózatok törvényeit 

alkalmazni ellenállás-

kapcsolások eredőjének számítá-

sa során.  

Az áram vegyi hatása. 

 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektrolitokban 

mozgó ionok jelentik az áramot. 

Ismerje az elektrolízis fogalmát, 

néhány gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása 

és az élő szervezeteket gyógyító 

és károsító hatása között össze-

függés van.  

Ismerje az alapvető elektromos 

érintésvédelmi szabályokat és 

azokat a gyakorlatban is tartsa 

be. 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

Permanens mágnesek kölcsönha-

tása, a mágnesek tere. 

 

Az egyenáram mágneses hatása. 

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó egyen-

Tudja bemutatni az áram mágne-

ses terét egyszerű kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére alkal-

mas mágneses indukcióvektor 

fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a hasonlósá-
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áram mágneses terének vizsgála-

ta. A mágneses mezőt jellemző 

indukcióvektor fogalma, mágne-

ses indukcióvonalak.  

A vasmag (ferromágneses közeg) 

szerepe a mágneses hatás szem-

pontjából. Az áramjárta vezetőre 

ható erő mágneses térben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

 

Az elektromotor működése. 

gok és különbségek bemutatásá-

ra. 

 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér hatá-

sa mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát 

és tudja alkalmazni néhány jelen-

ség értelmezésére (katódsugár-

cső, ciklotron). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, kémi-

ai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 

 

 

Tematikai egység 
Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelensé-

gek, gáztörvények 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult ismere-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének 

klasszikus alapjelensége.  A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút‖ hőmérsékleti skála beveze-

tése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és el-

méleti vizsgálata.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, hőmér-

sékleti skálák. 

Ismerje a tanuló a hőmérséklet-

mérésre leginkább elterjedt Cel-

sius-skálát, néhány gyakorlatban 

használt hőmérő működési elvét. 

Legyen gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Kémia: a gáz fogalma 

és az állapothatározók 

közötti összefüggé-

sek: Avogadro törvé-

nye, moláris térfogat, 

abszolút, illetve rela-

tív sűrűség. 

 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafi-

kus ábrázolás, egyen-

letrendezés, exponen-

ciális függvény. 

Hőtágulás. 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás jelen-

tőségét a köznapi életben, ismer-

je a víz különleges hőtágulási 

sajátosságát. 

Gázok állapotjelzői, összefüggé- Ismerje a tanuló a gázok alapvető 
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seik. 

Boyle-Mariotte-törvény,  

Gay-Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

állapotjelzőit, az állapotjelzők 

közötti páronként kimérhető ösz-

szefüggéseket. 

 

Ismerje a Kelvin-féle hőmérsék-

leti skálát és legyen képes a két 

alapvető hőmérsékleti skála közti 

átszámításokra. Tudja értelmezni 

az abszolút nulla fok jelentését. 

Tudja, hogy a gázok döntő több-

sége átlagos körülmények között 

az anyagi minőségüktől függet-

lenül hasonló fizikai sajátságokat 

mutat. Ismerje az ideális gázok 

állapotjelzői között felírható ösz-

szefüggést, az állapotegyenletet 

és tudjon ennek segítségével 

egyszerű feladatokat megoldani. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magassá-

gokban, sportolás a 

mélyben. 

 

Biológia-egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak 

repülése. 

 

Földrajz: 

széltérképek, 

nyomástérképek, 

hőtérképek, 

áramlások. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. Tudja a gázok állapotegyenletét 

mint az állapotjelzők közt fennál-

ló összefüggést. 

 

Ismerje az izoterm, izochor és 

izobár, adiabatikus állapotválto-

zásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

 

 

Tematikai egység 
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – 

A molekuláris hőelmélet elemei  

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecs-

kék tömege. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gázok makroszkopikus jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a 

nyomás, hőmérséklet – átlagos kinetikus energia, „belső energia‖. A 

melegítés hatására fellépő hőmérséklet-növekedésnek és a belső ener-

gia változásának a modellre alapozott fogalmi összekapcsolása révén a 

hőtan főtételei megértésének előkészítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok univer-

zális tulajdonságait magyarázó 

részecske-modellt. 

Kémia: gázok tulaj-

donságai, ideális gáz. 
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A gáz nyomásának és hőmérsék-

letének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és hő-

mérsékletének a modellből ka-

pott szemléletes magyarázatát.  

Az ekvipartíció tétele, a részecs-

kék szabadsági fokának fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása. 

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a 

gázrészecskék átlagos kinetikus 

energiája és a hőmérséklet közti 

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok 

melegítése során a gáz energiája 

nő, a melegítés lényege energia-

átadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

 

 

Tematikai egység Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegí-

tés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a ter-

mészetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az 

energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének 

kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a 

termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak elfo-

gadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen gép, 

berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek univer-

zális (a természettudományokban általánosan érvényes) tartalmának 

bemutatása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.) 

 

A belső energia fogalmának ki-

alakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása.  

Tudja a tanuló, hogy a melegítés 

lényege energiaátadás, 

„hőanyag‖ nincs! 

 

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát, mint a gázrészecskék 

energiájának összegét. Tudja, 

hogy a belső energia melegítéssel 

és/vagy munkavégzéssel változ-

tatható. 

Kémia: Exoterm és 

endoterm folyamatok, 

termokémia, Hess- 

tétel, kötési energia, 

reakcióhő, égéshő, 

elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, energiatar-

talom (ATP), a kémiai 

reakciók iránya, meg-

fordítható folyamatok, 

kémiai egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszerkémia. 

 

A termodinamika I. főtétele. 

 

Alkalmazások konkrét fizikai, 

kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. főté-

telét mint az energiamegmaradás 

általánosított megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja energe-

tikai szempontból értelmezni a 
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gázok korábban tanult speciális 

állapotváltozásait. Kvalitatív 

példák alapján fogadja el, hogy 

az I. főtétel általános természeti 

törvény, ami fizikai, kémiai, bio-

lógiai, geológiai folyamatokra 

egyaránt érvényes. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyama-

tos technológiai fej-

lesztések, innováció. 

 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló 

és nem megújuló 

energia fogalma. 

 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap‖, hő-

háztartás, öltözködés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Madách Imre. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra: A Nap kitün-

tetett szerepe a mito-

lógiában és a művé-

szetekben. A beruhá-

zás megtérülése, meg-

térülési idő, takaré-

kosság. 

 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája, eszkimó 

szín. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

Gázok körfolyamatainak elméleti 

vizsgálata alapján értse meg a 

hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú 

működésének alapelvét. Tudja, 

hogy a hőerőgépek hatásfoka 

lényegesen kisebb, mint 100%. 

Tudja kvalitatív szinten alkal-

mazni a főtételt a gyakorlatban 

használt hőerőgépek, működő 

modellek energetikai magyaráza-

tára. Energetikai szempontból 

lássa a lényegi hasonlóságot a 

hőerőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. Tudja, hogy „örökmozgó‖ (ener-

giabetáplálás nélküli hőerőgép) 

nem létezhet!  

A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok megfordítá-

sának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és irrever-

zibilis változások fogalmát. Tud-

ja, hogy a természetben az irre-

verzibilitás a meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 

lássa, hogy a különböző hőmér-

sékletű testek közti termikus köl-

csönhatás iránya meghatározott: 

a magasabb hőmérsékletű test 

energiát ad át az alacsonyabb 

hőmérsékletűnek; a folyamat 

addig tart, amíg a hőmérsékletek 

kiegyenlítődnek.  A spontán fo-

lyamat iránya csak 

energiabefektetés árán változtat-

ható meg. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét és 

tudja, hogy kimondása tapaszta-

lati alapon történik. Tudja, hogy 

a hőtan II. főtétele általános ter-

mészettörvény, a fizikán túl min-

den természettudomány és a mű-

szaki tudományok is alapvetőnek 

tekintik. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtétel, hőerőgép, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

 

Tematikai egység 
Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazálla-

pot-változások 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmazál-

lapot-változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése a 

fizikában és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A halmazállapotok makroszkopi-

kus jellemzése, energetikai és 

mikroszerkezeti értelmezése. 

A tanuló tudja az anyag külön-

böző halmazállapotait (szilárd, 

folyadék- és gázállapot) mak-

roszkopikus fizikai tulajdonsága-

ik alapján jellemezni. Lássa, 

hogy ugyanazon anyag különbö-

ző halmazállapotai esetén a bel-

sőenergia-értékek különböznek, 

a halmazállapot megváltozása 

energiaközlést (elvonást) igé-

nyel. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafi-

kus ábrázolás, egyen-

letrendezés. 

 

Kémia: halmazálla-

potok és halmazálla-

pot-változások, exo-

term és endoterm fo-

lyamatok, kötési 

energia, képződéshő, 

reakcióhő, üzem-

anyagok égése, elekt-

rolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai, 

ökológia, az „éltető 

Nap‖, hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló 

és nem megújuló 

energia fogalma. 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás energe-

tikai értelmezése.  

 

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és a hűtési 

sebesség meghatározza a 

megszilárduló anyag mikro-

szerkezetét és ezen keresztül sok 

tulajdonságát. Fontos a 

kohászatban, mirelit-iparban. Ha 

a hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

Ismerje az olvadás, fagyás fo-

galmát, jellemző paramétereit 

(olvadáspont, olvadáshő). Le-

gyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására. Ismerje a 

fagyás és olvadás szerepét a 

mindennapi életben. 

Párolgás és lecsapódás (forrás). 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-

változások a természetben. A 

halmazállapot-változás energeti-

kai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: a 

„kuktafazék‖ működése (a for-

Ismerje a párolgás, forrás, lecsa-

pódás jelenségét, mennyiségi 

jellemzőit. Legyen képes egysze-

rű számítások elvégzésére, a je-

lenségek felismerésére a hétköz-

napi életben (időjárás). Ismerje a 

forráspont nyomásfüggésének 

gyakorlati jelentőségét és annak 
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ráspont nyomásfüggése), a pá-

rolgás hűtő hatása, szublimáció, 

desztilláció, szárítás, csapadék-

formák. 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására számítás-

sal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás). 

 

 

Tematikai egység Mindennapok hőtana 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka otthoni, in-

ternetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés tanári 

irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, megvitatása, 

értékelése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feldolgozásra ajánlott témák: 

 Halmazállapot-változások a 

természetben. 

 Korszerű fűtés, hőszigetelés a 

lakásban. 

 Hőkamerás felvételek. 

 Hogyan készít meleg vizet a 

napkollektor. 

 Hőtan a konyhában. 

 Naperőmű. 

 A vízerőmű és a hőerőmű 

összehasonlító vizsgálata. 

 Az élő szervezet mint 

termodinamikai gép. 

 Az UV- és az IR-sugárzás 

egészségügyi hatása. 

 Látszólagos „örökmozgók‖ 

működésének vizsgálata. 

Kísérleti munka tervezése cso-

portmunkában, a feladatok fel-

osztása. 

A kísérletek megtervezése, a mé-

rések elvégzése, az eredmények 

rögzítése. 

Az eredmények nyilvános bemu-

tatása kiselőadások, kísérleti be-

mutató formájában.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: takarékos-

ság, az autók hűtési 

rendszerének téli vé-

delme. 
 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, megtérü-

lési idő. 
 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, ökológiai 

problémák. A hajszál-

csövesség szerepe 

növényeknél, a levegő 

páratartalmának hatá-

sa az élőlényekre, 

fagykár a gyümölcsö-

sökben, üvegházhatás, 

a vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Madách: Az 

ember tragédiája (esz-

kimó szín). 

Kulcsfogalmak/ A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 
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fogalmak 

 

Tematikai egység Ismétlés, számonkérés Órakeret 

8 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a mágne-

ses mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal kapcsola-

tos alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű feladatok 

megoldása. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz 

golyómodellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése golyó-

modellel. 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, 

hogy gépeink működtetése, az élő szervezetek működése csak energia 

befektetése árán valósítható meg, a befektetett energia jelentős része el-

vész, a működésben nem hasznosul, „örökmozgó‖ létezése elvileg kizárt. 

Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásainak ismerete. 

Az energiatudatosság fejlődése. 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 

A képzés második szakasza a matematikailag igényesebb mechanikai és elektrodinamikai 

tartalmakat (rezgések, indukció, elektromágneses rezgések, hullámok), az optikát és a modern 

fizika két nagy témakörét: a héj- és magfizikát, valamint a csillagászat-asztrofizikát dolgozza 

fel. A mechanika, az elektrodinamika és az optika esetén a jelenségek és a törvények 

megismerésén az érdekességek és a gyakorlati alkalmazásokon túl fontos az alapszintű 

feladat- és problémamegoldás. A modern fizikában a hangsúly a jelenségeken, a gyakorlati 

vonatkozásokon van.  

Az atommodellek fejlődésének bemutatása jó lehetőséget ad a fizikai törvények 

feltárásában alapvető modellezés lényegének koncentrált bemutatására. Az atomszerkezetek 

megismerésén keresztül jól kapcsolható a fizikai és a kémiai ismeretanyag, illetve 

megtárgyalható a kémiai kötésekkel összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok 

mikroszerkezete és fizikai sajátságai közti kapcsolat. Ez utóbbi témának fontos része a 

félvezetők tárgyalása.  

A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika 

kérdéskörét, annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus 

csillagászati ismeretek rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és 

kozmológiai kérdésekkel folytatódik. A fizika tematikus tanulásának záró éve döntően az is-

meretek bővítését és rendszerezését szolgálja, bemutatva a fizika szerepét a mindennapi jelen-

ségek és a korszerű technika értelmezésében, és hangsúlyozva a felelősséget környezetünk 

megóvásáért. A heti két órában tanult fizika alapot ad, de önmagában nem elegendő a fizika 

érettségi vizsga letételéhez, illetve a szakirányú (természettudományos és műszaki) felsőokta-

tásba történő bekapcsolódáshoz.  
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A kerettanterv részletesen felbontott óraszámához hozzászámítandó 10% (azaz 7 óra) 

szabad tanári döntéssel felhasználható órakeret, továbbá 8 óra ismétlésre és számonkérésre 

ajánlott óraszám. Ezekből adódik össze a 72 órás teljes évi órakeret. 

 

 

Tematikai egység Mechanikai rezgések, hullámok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó 

erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani jelen-

ségek, alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai rezgések tárgyalásával a váltakozó áramok és az elekt-

romágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések szerepé-

nek bemutatása a mindennapi életben. A mechanikai hullámok tárgya-

lása. A rezgésállapot terjedésének és a hullám időbeli és térbeli perio-

dicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megértését ala-

pozza meg. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi jelen-

ségek összekapcsolásával. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rugóra akasztott rezgő test 

kinematikai vizsgálata. 

 

A rezgésidő meghatározása. 

A tanuló ismerje a rezgő test 

jellemző paramétereit (amplitú-

dó, rezgésidő, frekvencia). 

Ismerje és tudja grafikusan ábrá-

zolni a mozgás kitérés-idő, se-

besség-idő, gyorsulás-idő függ-

vényeit. Tudja, hogy a rezgésidőt 

a test tömege és a rugóállandó 

határozza meg. 

Matematika: periodi-

kus függvények. 

 

Filozófia: az idő filo-

zófiai kérdései. 

 

Informatika: az in-

formatikai eszközök 

működésének alapja, 

az órajel. 
A rezgés dinamikai vizsgálata. Tudja, hogy a harmonikus rezgés 

dinamikai feltétele a lineáris erő-

törvény. Legyen képes felírni a 

rugón rezgő test mozgásegyenle-

tét. 

A rezgőmozgás energetikai vizs-

gálata. 

A mechanikai 

energiamegmaradás harmonikus 

rezgés esetén. 

Legyen képes az energiaviszo-

nyok kvalitatív értelmezésére a 

rezgés során. Tudja, hogy a fe-

szülő rugó energiája a test moz-

gási energiájává alakul, majd 

újból rugóenergiává. Ha a csilla-

pító hatások elhanyagolhatók, a 

rezgésre érvényes a mechanikai 

energia megmaradása.  

Tudja, hogy a környezeti hatások 

(súrlódás, közegellenállás) miatt 

a rezgés csillapodik. 

 

Ismerje a rezonancia jelenségét 
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és ennek gyakorlati jelentőségét. 

A hullám fogalma, jellemzői. A tanuló tudja, hogy a mechani-

kai hullám a rezgésállapot terje-

dése valamely közegben, miköz-

ben anyagi részecskék nem ha-

ladnak a hullámmal, a hullámban 

energia terjed. 

Hullámterjedés egy dimenzióban, 

kötélhullámok. 

Kötélhullámok esetén értelmezze 

a jellemző mennyiségeket (hul-

lámhossz, periódusidő). 

Ismerje a terjedési sebesség, a 

hullámhossz és a periódusidő 

kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és 

transzverzális hullámok fogal-

mát. 

Felületi hullámok.  

Hullámok visszaverődése, törése.  

Hullámok találkozása, állóhullá-

mok. 

Hullámok interferenciája, az erő-

sítés és a gyengítés feltételei. 

Hullámkádas kísérletek alapján 

értelmezze a hullámok visszave-

rődését, törését. 

Tudja, hogy a hullámok akadály-

talanul áthaladhatnak egymáson.  

Értse az interferencia jelenségét 

és értelmezze az erősítés és 

gyengítés (kioltás) feltételeit. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

Tudja, hogy alkalmas frekvenciá-

jú rezgés állandósult hullámálla-

potot (állóhullám) eredményez-

het. 

A hang mint a térben terjedő 

hullám. 

 

A hang fizikai jellemzői. Alkal-

mazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang jellem-

zői. 

 

Ultrahang és infrahang.  

 

Zajszennyeződés fogalma. 

Tudja, hogy a hang mechanikai 

rezgés, ami a levegőben longitu-

dinális hullámként terjed. 

Ismerje a hangmagasság, a hang-

erősség, a terjedési sebesség fo-

galmát. 

Legyen képes legalább egy hang-

szer működésének magyarázatá-

ra.  

Ismerje az ultrahang és az infra-

hang fogalmát, gyakorlati alkal-

mazását. 

Ismerje a hallás fizikai alapjait, a 

hallásküszöb és a zajszennyezés 

fogalmát.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, hullámtörés, 

interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, hangmagasság, 

hangerő, rezonancia. 
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Tematikai egység 
Mágnesség és elektromosság –  

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér 

közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses 

indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia hálózatok 

ismerete és az energiatakarékosság fogalmának kialakítása a fiatalok-

ban.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses indukció 

jelensége. 

A tanuló ismerje a mozgási in-

dukció alapjelenségét, és tudja 

azt a Lorentz-erő segítségével 

értelmezni. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos ve-

zetés. 

 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvény transzfor-

máció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Az áram 

biológiai hatása, bal-

esetvédelem, elektro-

mos áram a háztartás-

ban, biztosíték, fo-

gyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

A mozgási indukció. Ismerje a nyugalmi indukció 

jelenségét.  

A nyugalmi indukció. Tudja értelmezni Lenz törvényét 

az indukció jelenségeire. 

Váltakozó feszültség keltése, a 

váltóáramú generátor elve 

(mozgási indukció mágneses 

térben forgatott tekercsben). 

Értelmezze a váltakozó feszült-

ség keletkezését mozgásindukci-

óval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó 

feszültséget és áramot leíró 

függvényt, tudja értelmezni a 

benne szereplő mennyiségeket. 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

Ismerje Lenz törvényét. 

Ismerje a váltakozó áram effektív 

hatását leíró mennyiségeket (ef-

fektív feszültség, áram, teljesít-

mény). 

Ohm törvénye váltóáramú háló-

zatban. 

Értse, hogy a tekercs és a kon-

denzátor ellenállásként viselke-

dik a váltakozó áramú hálózat-

ban. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor mű-

ködését az indukciótörvény alap-

ján. 

Tudjon példákat a transzformáto-

rok gyakorlati alkalmazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció jelenségét 

és szerepét a gyakorlatban.  
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Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat 

jellemzői. 

Az energia szállítása az erőműtől 

a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

 

Az elektromos energiafogyasztás 

mérése. 

Az energiatakarékosság lehető-

ségei. 

 

Tudomány- és technikatörténet. 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar feltalá-

lói. 

Ismerje a hálózati elektromos 

energia előállításának gyakorlati 

megvalósítását, az elektromos 

energiahálózat felépítését és mű-

ködésének alapjait. 

 

Ismerje az elektromos energiafo-

gyasztás mérésének fizikai alap-

jait, az energiatakarékosság gya-

korlati lehetőségeit a köznapi 

életben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 

váltóáramú elektromos hálózat. 

 

Tematikai egység 
Rádió, televízió, mobiltelefon –  

Elektromágneses rezgések, hullámok 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, válta-

kozó áram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az 

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerveink-

kel, illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-tartományai jel-

lemzőinek kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő 

továbbításának elméleti és kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az elektromág-

neses rezgőkör felépítését és mű-

ködését. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kommuni-

kációs eszközök, in-

formációtovábbítás 

üvegszálas kábelen, 

levegőben, az infor-

máció tárolásának 

lehetőségei. 

 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a 

képalkotó diagnoszti-

kai eljárások, a meg-

előzés szerepe. 

 

Elektromágneses hullám, hul-

lámjelenségek. 
 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: információtovábbítás 

elektromágneses hullámokkal. 

Ismerje az elektromágneses hul-

lám fogalmát, tudja, hogy az 

elektromágneses hullámok fény-

sebességgel terjednek, a terje-

déshez nincs szükség közegre. 

Távoli, rezonanciára hangolt 

rezgőkörök között az elektro-

mágneses hullámok révén ener-

giaátvitel lehetséges fémes ösz-

szeköttetés nélkül. Az informá-

ciótovábbítás új útjai. 

Az elektromágneses spektrum. Ismerje az elektromágneses hul-
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Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

lámok frekvenciatartományokra 

osztható spektrumát és az egyes 

tartományok jellemzőit. 

Informatika: informá-

ciótovábbítás jogi 

szabályozása, inter-

netjogok és  

-szabályok.  

 

Vizuális kultúra: Kép-

alkotó eljárások al-

kalmazása a digitális 

művészetekben, mű-

vészi reprodukciók. A 

média szerepe. 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: a rádiózás fizikai alapjai. 

A tévéadás és -vétel elvi alapjai. 

A GPS műholdas helymeghatá-

rozás. A mobiltelefon. A mikro-

hullámú sütő. 

Tudja, hogy az elektromágneses 

hullámban energia terjed. 

 

Legyen képes példákon bemutat-

ni az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

 

 

Tematikai egység Hullám- és sugároptika 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elektro-

mágneses spektrum.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének 

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök működé-

sének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágneses 

hullám. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: a lézer mint fényforrás, a 

lézer sokirányú alkalmazása. 

 

A fény terjedése, a vákuumbeli 

fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének meghatá-

rozására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény 

elektromágneses hullám, az 

elektromágneses spektrum egy 

meghatározott frekvenciatarto-

mányához tartozik.  

 

Tudja a vákuumbeli fénysebes-

ség értékét és azt, hogy mai tudá-

sunk szerint ennél nagyobb se-

besség nem létezhet (határsebes-

ség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a 

szem egészsége. Lá-

táshibák és korrekció-

juk. 

Az energiaátadás sze-

repe a gyógyászati 

alkalmazásoknál, a 

fény élettani hatása 

napozásnál. A fény 

szerepe a gyógyászat-

ban és a megfigyelés-

ben. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom; mozgóképkul-

túra és médiaismeret: 

A fény szerepe. Az 

Univerzum megisme-

A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán(tükör, prizma). 

Ismerje a fény terjedésével kap-

csolatos geometriai optikai alap-

jelenségeket (visszaverődés, tö-

rés)  

Interferencia, polarizáció (opti-

kai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámtermészetét 

bizonyító legfontosabb kísérleti 

jelenségeket (interferencia, pola-

rizáció), és értelmezze azokat. 
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A fehér fény színekre bontása. 

 

Prizma és rács színkép. 

Tudja értelmezni a fehér fény 

összetett voltát. 

résének irodalmi és 

művészeti vonatkozá-

sai, színek a művé-

szetben. 

 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint 

művészet. 

A fény kettős természete. Fény-

elektromos hatás – Einstein-féle 

foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

Ismerje a fény 

részecsketulajdonságára utaló 

fényelektromos kísérletet, a foton 

fogalmát, energiáját. 

Legyen képes egyszerű 

számításokra a foton 

energiájának felhasználásával. 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

a látás fizikája, a szivárvány. 

Optikai kábel, spektroszkóp. 

Ahagyományos és a digitális 

fényképezőgép működése. A 

lézer mint a digitális technika 

eszköze (CD-írás, -olvasás, lé-

zernyomtató). A 3D-s filmek 

titka. Légköroptikai jelenségek 

(szivárvány, lemenő nap vörös 

színe). 

Ismerje a geometriai optika leg-

fontosabb alkalmazásait.  

Értse a leképezés fogalmát, tük-

rök, lencsék képalkotását. Le-

gyen képes egyszerű képszer-

kesztésekre és tudja alkalmazni a 

leképezési törvényt egyszerű 

számításos feladatokban.   

Ismerje és értse a gyakorlatban 

fontos optikai eszközök (egysze-

rű nagyító, mikroszkóp, távcső), 

szemüveg, működését. 

Legyen képes egyszerű optikai 

kísérletek elvégzésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

 

 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete  
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain 

keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített, képszerű 

bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők 

sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű megala-

pozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag atomos felépítése fel-

ismerésének történelmi folyama-

ta. 

Ismerje a tanuló az atomok léte-

zésére utaló korai természettu-

dományos tapasztalatokat, tudjon 

meggyőzően érvelni az atomok 

létezése mellett. 

Kémia: az anyag szer-

kezetéről alkotott el-

képzelések, a változá-

sukat előidéző kísérle-

ti tények és a belőlük 
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A modern atomelméletet meg-

alapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: Thom-

son-modell. 

Az atommag felfedezése: Ru-

therford-modell. 

Értse az atomról alkotott elkép-

zelések (atommodellek) fejlődé-

sét: a modell mindig kísérlete-

ken, méréseken alapul, azok 

eredményeit magyarázza; új, a 

modellel már nem értelmezhető, 

azzal ellentmondásban álló kísér-

leti tapasztalatok esetén új mo-

dell megalkotására van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás lé-

nyegét Thomson és Rutherford 

modelljén, a modellt megalapozó 

és megdöntő kísérletek, jelensé-

gek alapján. 

levont következteté-

sek, a periódusos 

rendszer elektronszer-

kezeti értelmezése. 

 

Matematika: folyto-

nos és diszkrét válto-

zó. 

 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag 

mélyebb megismeré-

sének hatása a gon-

dolkodásra, a tudo-

mány felelősségének 

kérdései, a megismer-

hetőség határai és 

korlátai. 

Bohr-féle atommodell. Ismerje a Bohr-féle atommodell 

kísérleti alapjait (spektroszkópia, 

Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a 

modell lényegét és bemutatni, 

mennyire alkalmas az a gázok 

vonalas színképének értelmezé-

sére és a kémiai kötések magya-

rázatára. 

Az elektron kettős természete, 

de Broglie-hullámhossz. 

 

Alkalmazás: az elektronmikro-

szkóp. 

Ismerje az elektron hullámtermé-

szetét igazoló elektroninterferen-

cia-kísérletet. Értse, hogy az 

elektron hullámtermészetének 

ténye új alapot ad a mikrofizikai 

jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai atommo-

dell. 

Tudja, hogy a kvantummechani-

kai atommodell az elektronokat 

hullámként írja le. Tudja, hogy 

az elektronok impulzusa és helye 

egyszerre nem mondható meg 

pontosan. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség: szupravezetés. 

Legyen kvalitatív képe a fémek 

elektromos ellenállásának klasz-

szikus értelmezéséről. 

Félvezetők szerkezete és vezetési 

tulajdonságai. 

 

Mikroelektronikai alkalmazások: 

dióda, tranzisztor, LED, fény-

elem stb. 

A kovalens kötésű kristályok 

szerkezete alapján értelmezze a 

szabad töltéshordozók keltését 

tiszta félvezetőkben. 

Ismerje a szennyezett félvezetők 

elektromos tulajdonságait. 

Tudja magyarázni a p-n átmene-

tet. 

Kulcsfogalmak/ Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-
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fogalmak modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

 

 

Tematikai egység Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi 

események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő 

széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat 

kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos 

szemlélet kialakítása. A betegség felismerése és a terápia során fellépő 

reális kockázatok felelős vállalásának megértése. 
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Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atommag alkotórészei, tömeg-

szám, rendszám, neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag 

jellemzőit (tömegszám, rend-

szám) és a mag alkotórészeit. 

Kémia: Atommag, 

proton, neutron, rend-

szám, tömegszám, 

izotóp, radioaktív 

izotópok és alkalma-

zásuk, radioaktív 

bomlás. Hidrogén, 

hélium, magfúzió. 

 

Biológia-

egészségtan:a sugár-

zások biológiai hatá-

sai; a sugárzás szerepe 

az evolúcióban, a faj-

tanemesítésben a mu-

tációk előidézése ré-

vén; a radioaktív su-

gárzások hatása. 

 

Föld-

rajz:energiaforrások, 

az atomenergia szere-

pe a világ energiater-

melésében. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a Hirosi-

mára és Nagaszakira 

ledobott két atom-

bomba története, poli-

tikai háttere, későbbi 

következményei. Ein-

stein; Szilárd Leó, 

Teller Ede és Wigner 

Jenő, a világtörténel-

met formáló magyar 

tudósok.  

 

Filozófia; etika: a 

tudomány felelőssé-

gének kérdései. 

 

Matematika: valószí-

nűség-számítás. 

Az erős kölcsönhatás.  

Stabil atommagok létezésének 

magyarázata.  

Ismerje az atommagot összetartó 

magerők, az ún. „erős kölcsönha-

tás‖ tulajdonságait. Tudja kvali-

tatív szinten értelmezni a mag 

kötési energiáját, értse a neutro-

nok szerepét a mag stabilizálásá-

ban. 

Ismerje a tömegdefektus jelensé-

gét és kapcsolatát a kötési ener-

giával. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos köté-

si energia-tömegszám grafikont, 

és ehhez kapcsolódva tudja ér-

telmezni a lehetséges magreakci-

ókat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás típu-

sait, a radioaktív sugárzás fajtáit 

és megkülönböztetésük kísérleti 

módszereit. Tudja, hogy a radio-

aktív sugárzás intenzitása mérhe-

tő. Ismerje a felezési idő fogal-

mát és ehhez kapcsolódóan tud-

jon egyszerű feladatokat megol-

dani. 

A természetes radioaktivitás. Legyen tájékozott a természetben 

előforduló radioaktivitásról, a 

radioaktív izotópok bomlásával 

kapcsolatos bomlási sorokról. 

Ismerje a radioaktív kormeghatá-

rozási módszer lényegét.  

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív 

izotópok mesterséges előállításá-

nak lehetőségéről és tudjon pél-

dákat a mesterséges radioaktivi-

tás néhány gyakorlati alkalmazá-

sára a gyógyászatban és a mű-

szaki gyakorlatban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

 

Ismerje az urán–235 izotóp spon-

tán hasadásának jelenségét. Tud-

ja értelmezni a hasadással járó 

energia-felszabadulást. 
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A láncreakció fogalma, létrejöt-

tének feltételei. 

Értse a láncreakció lehetőségét és 

létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. Értse az atombomba működésé-

nek fizikai alapjait és ismerje egy 

esetleges nukleáris háború globá-

lis pusztításának veszélyeit. 

Az atomreaktor és az atomerő-

mű. 

Ismerje az ellenőrzött láncreak-

ció fogalmát, tudja, hogy az 

atomreaktorban ellenőrzött lánc-

reakciót valósítanak meg és 

használnak energiatermelésre. 

Értse az atomenergia szerepét az 

emberiség növekvő energiafel-

használásában, ismerje előnyeit 

és hátrányait. 

Magfúzió. Legyen tájékozott arról, hogy a 

csillagokban magfúziós folyama-

tok zajlanak, ismerje a Nap ener-

giatermelését biztosító fúziós 

folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító 

hatását mesterséges magfúzió 

során felszabaduló energiája biz-

tosítja. Tudja, hogy a békés 

energiatermelésre használható, 

ellenőrzött magfúziót még nem 

sikerült megvalósítani, de ez 

lehet a jövő perspektivikus ener-

giaforrása. 

A radioaktivitás kockázatainak 

leíró bemutatása. 

 

Sugárterhelés, sugárvédelem. 

Ismerje a kockázat fogalmát, 

számszerűsítésének módját és 

annak valószínűségi tartalmát.  

Ismerje a sugárvédelem fontos-

ságát és a sugárterhelés jelentő-

ségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, mag-

fúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

 

 

Tematikai egység Csillagászat és asztrofizika elemei 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás tör-

vényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek 

gyors fejlődése révén, a XXI. század vezető tudományává vált. A vi-

lágegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség fel-
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ismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb 

szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvényeinek 

azonosságát.   

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

A tanuló legyen képes tájéko-

zódni a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati helymeg-

határozás alapjait. Ismerjen né-

hány csillagképet és legyen ké-

pes azokat megtalálni az égbol-

ton. Ismerje a Nap és a Hold égi 

mozgásának jellemzőit, értse a 

Hold fázisainak változását, tudja 

értelmezni a hold- és napfogyat-

kozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje a 

csillagászat megfigyelési mód-

szereit az egyszerű távcsöves 

megfigyelésektől az űrtávcsöve-

ken át a rádió-teleszkópokig.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Koperni-

kusz, Kepler, Newton 

munkássága. A napfo-

gyatkozások szerepe 

az emberi kultúrában, 

a Hold „képének‖ 

értelmezése a múlt-

ban. 

 

Földrajz: a Föld for-

gása és keringése, a 

Föld forgásának kö-

vetkezményei (nyugati 

szelek öve), a Föld 

belső szerkezete, föld-

történeti katasztrófák, 

kráterbecsapódás kel-

tette felszíni alakza-

tok.  

 

Biológia-egészségtan: 

a Hold és az ember 

biológiai ciklusai, az 

élet feltételei. 

 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom; mozgóképkul-

túra és médiaismeret: 

„a csillagos ég alatt‖.  

 

Filozófia: a kozmoló-

gia kérdései. 

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égiteste-

ket (bolygók, holdak, üstökösök, 

kisbolygók és aszteroidák, csil-

lagok és csillagrendszerek, gala-

xisok, galaxishalmazok) és azok 

legfontosabb jellemzőit. 

 

Legyenek ismeretei a mestersé-

ges égitestekről és azok gyakor-

lati jelentőségéről a tudomány-

ban és a technikában. 

A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jellemző-

it, a keletkezésére vonatkozó 

tudományos elképzeléseket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az 

átlagos csillagok közül, miköz-

ben a földi élet szempontjából 

meghatározó jelentőségű. Ismer-

je a Nap legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, bel-

ső, energiatermelő folyamatait és 

sugárzását, a Napból a Földre 

érkező energia mennyiségét 

(napállandó). 

Csillagrendszerek, Tejútrendszer 

és galaxisok. 

Legyen tájékozott a csillagokkal 

kapcsolatos legfontosabb tudo-
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A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, energia-

mérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete lyu-

kak. 

mányos ismeretekről. Ismerje a 

gravitáció és az energiatermelő 

nukleáris folyamatok meghatáro-

zó szerepét a csillagok kialakulá-

sában, „életében‖ és megszűné-

sében. 

A kozmológia alapjai. 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) 

kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteorológia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

 bolygók kutatása. 

Legyenek alapvető ismeretei az 

Univerzumra vonatkozó aktuális 

tudományos elképzelésekről. 

Ismerje az ősrobbanásra és a 

Világegyetem tágulására utaló 

csillagászati méréseket. Ismerje 

az Univerzum korára és kiterje-

désére vonatkozó becsléseket, 

tudja, hogy az Univerzum gyor-

suló ütemben tágul. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 

 

Tematikai egység Ismétlés, számonkérés 
Órakeret 

8 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témakörével, 

valamint a forgómozgás és a síkmozgás gyakorlatban is fontos ismeretei-

vel. 

Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizikai 

alapjainak ismerete: elektromos energiahálózat, elektromágneses hullá-

mok. 

Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai opti-

ka, hullámoptika, fotonoptika). Hétköznapi optikai jelenségek értelmezé-

se.  

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődésén. 

Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai tulajdonsá-

gainak összefüggéseiről. 

A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű nukleáris technikai al-

kalmazások értelmezése. A kockázat ismerete és reális értékelése. 

A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése az 

Univerzumban, szemléletes kép az Univerzum térbeli, időbeli méreteiről. 

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és 

feldolgozására. 

 

 

Kémia 

 

Kémia a gimnáziumok 9–10. évfolyama számára  

A kémia tanításának célja és feladatai 

Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, vala-

mint az általános képességek fejlesztése. A természettudományok esetében a gyakorlatban 

hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az 

ismeretekből kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben 

való eligazodásban nyújt segítséget. 

A kémiában a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak ismerete le-

hetővé teszi annak megítélését, hogy az adott anyag mire és miért épp arra alkalmas, és ho-

gyan lehet balesetmentesen használni. Ennek ismeretében a felnőttek képesek lesznek családi 

vásárlásaik során egészségi és gazdasági, pénzügyi szempontból helyes döntéseket hozni, 

valamint szavazataikkal élve az erkölcsileg helyes, a fenntarthatóságot elősegítő irányba tud-

ják befolyásolni hazánk jövőjét. A konkrétumokból kialakuló szemlélet pedig lehetővé teszi 

az áltudományos, féltudományos és reális állítások közötti eligazodást, a médiatudatosságot. 
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Az általános képességeket minden tantárgy, így a kémia tanulása is fejleszti. Ezáltal a ké-

mia is hozzájárul a tanulás tanításához, a hatékony, önálló tanulás képességének kialakulásá-

hoz. A pozitívumokat kiemelő tanári értékelésnek a diák személyiségét fejlesztő hatása van. A 

társak értékelése az értékelő és az értékelt önismeretét is gazdagítja. A javasolt gyakori cso-

portmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát fejleszti. 

Az aktív tanulási formák sokfélesége lehetőséget teremt arra, hogy egy problémát a diák az 

interneten való kereséssel dolgozzon fel, ami nemcsak a digitális kompetenciát fejleszti, ha-

nem gyakran az idegen nyelvi ismereteket is, amikor pedig elő kell adnia az eredményeket, 

akkor anyanyelvi kommunikációs képességeit kell használnia. A vetítéses bemutatók készíté-

se, a rendezett kísérletezés és füzetvezetés az esztétikai tudatosság fejlesztésének terepe. A 

változatos óravezetés és a gyakorlatközeli tartalmak következtében a diákok megkedvelhetik 

a kémiát, ami természettudományos irányú pályaorientációt, mélyebb érdeklődést eredmé-

nyezhet. Ez motivációt adhat a matematika tanulásához is. 

A gimnáziumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak befogadására, és 

igényük is van rá, sőt örömöt okoz nekik az általános iskolában megismert anyagok tulajdon-

ságait magyarázó, logikus kapcsolatok felismerése. Ezért a gimnáziumi kémiatanulás a tan-

tárgy belső logikája szerint építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati ismereteket, így hozzá-

járul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és természetföldrajz tartárgyak egységes természet-

tudományos műveltséggé rendeződhessenek. E tantárgyak ugyanis sok ponton egymásra 

épülnek, jelenségeik, törvényszerűségeik egymásból magyarázhatók. A kémiai kötések isme-

retében a részecskék szintjén magyarázhatók a fizikai tulajdonságok, míg a molekulák és a 

kémiai reakciók jellemzői sok biológiai folyamatot tesznek érthetőbbé. A szervetlen anyagok 

kémiai tulajdonságainak ismerete sokat segít a természetföldrajzi jelenségek megértésében. A 

folyamatok mennyiségi leírásában pedig a matematikai ismereteket használjuk fel. 

A logikai kapcsolatok feltárása nem zárja ki, sőt kifejezetten igényli is, hogy a példák so-

kasága szorosan a mindennapi élethez kapcsolja ezeket a fogalmakat, folyamatokat.  

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

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, információke-

resésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli lefolyásának 

függvényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatá-

ra, következtetések levonására. Mindezzel a kutatók és mérnökök munkamódszereit ismerik 

meg a tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a pályairányultság kialakulásában és a sikeres 

pályaválasztásban. Ugyanakkor az aktív tanulási formáknak arra is lehetőséget kell adniuk, 

hogy a jobb képességű, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákokon kívül a hu-

mán érdeklődésűek is sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakuljon, és 

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

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

tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani 

sokfélesége. 

 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének 
lehetőségei, feladatai 
A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 

 – a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 

 – a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, 

fejlesztése, 

 – tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 
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 – az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

 – a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

 – a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a 

világhoz, 

 – a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

 – a harmonikusan fejlett ember formálása, 

 – a pályaorientáció, 

 – a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 

 – döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, 

képesek a lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti 

adottságainak megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

A tanulók 

 – megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus 

gondolkodásmódjának fejlesztése, 

 – önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a 

megismert tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, 

ítéletalkotásra, 

 – életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerésére, 

 – legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg 

helyesen, világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák 

meg, 

 – ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási 

feladatokat megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

 – tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti 

jelenségeket és folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

 – használjanak modelleket, 

 – szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, 

 – legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által 

felvetett kérdések megoldásában alkalmazzák, 

 – ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik 

járuljanak hozzá személyiségük pozitív formálásához, 



 

 1375 

 – tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték, 

 – legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen 

szerepet játszik a társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói 

egymásra épülő munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a 

magyar tudósok, kutatók is. 

Kompetenciák 
A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fej-

lesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának, 

esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi 

kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kompeten-

ciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi 

neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az 

állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté 

válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és 

feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A 

kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kap-

csolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érde-

kében a fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. 

Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével, a család-

tervezéssel, és a gyermekvállalással kapcsolatban. A kialakuló természettudományos művelt-

ségre alapozva fejlődik a médiatudatosság. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyi-

ben a tanulóknak szerepet kell vállalniuk a természettudományok és a technológia pozitív 

társadalmi szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az 

áltudományos nézetek elleni harcban, továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémia-

tanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntartható-

ságra törekvésnek. 

Értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalma-

zással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell 

találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játsza-

nia az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. 

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfe-

lelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetősé-

get kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről va-

lamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizony-

ságot tegyenek. 

 

Formái: 

 – szóbeli felelet, 

 – feladatlapok értékelése, 
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 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 – rajzok készítése, 

 – modellek összeállítása, 

 – számítási feladatok megoldása, 

 – kísérleti tevékenység minősítése, 

 – kiselőadások tartása, 

 – munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

 – gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) 

jutalomponttal történő elismerése, 

 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

–  természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, jelenségekről, 

üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

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

3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változat 

KÉMIA a gimnáziumok 9-10. évfolyama számára 

A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv 

kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szó-

ló, 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet alapján akkreditált kerettanterv 7–8. évfolyamra előírt 

kémia tananyagával. 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor min-

den tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alap-

műveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a 

belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet szép-

ségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott 

károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó 

környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek. 

Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és hatékony 

védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket kell kö-

vetni: 
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 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon 

lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben is használható 

tudásra kell szert tenni; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is 

kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 

A jelen kerettantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok „Fejlesz-

tési követelmények/módszertani ajánlások” oszlopai M betűvel jelölve néhány, a tananyag 

feldolgozására vonatkozó lehetőségre is rámutatnak. Ezek nem kötelező jellegűek, csak aján-

lások, de a tanulási folyamat során a tanulóknak 

 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen ta-

pasztalatokat; 

 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és módszere-

it; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti megjelení-

tése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a hétköz-

napokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási-konyhai‖ 

csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási 

és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük; 

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású 

jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására 

irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) köré 

csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk feldol-

gozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét probléma 

vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

A Nemzeti alaptanterv által előírt projektek és tanulmányi kirándulások konkrét témájának 

és a megvalósítás módjának megválasztása a tanár feladata, de e tekintetben célszerű a 

természettudományos tárgyakat oktató tanároknak szorosan együttműködniük. Az ismétlés, 

rendszerezés és számonkérés időzítéséről és módjairól is a tanár dönt. 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sor-

rendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általá-

nos műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti vonatkozásaira, és 

a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett kapcso-

lódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van szük-

ség. 
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A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompe-

tencia fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompe-

tenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen 

nyelvi kommunikációkészségének, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kom-

petenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók er-

kölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti 

az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok fel-

nőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenysé-

gek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. 

A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kap-

csolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés ér-

dekében a fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényező-

it. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével kapcso-

latban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatossá-

guk. Elvárható a felelősségvállalás önmagukért és másokért, amennyiben a tanulóknak egyre 

tudatosabban kell törekedniük a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi 

szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismerésére, hogy felismerjék a kemofóbiát és az 

áltudományos nézeteket, továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás áldozatává. A közoktatási 

kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntart-

hatóságra törekvésnek. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalma-

zással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell 

találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játsza-

nia az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. 

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfe-

lelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetősé-

get kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről va-

lamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, 

prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a kémia tanítására ren-

delkezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a kémia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól megtanul-

ható, elsajátítható legyen 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesz-

tésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának 

megóvására; 

– a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő kémiai szemlélet kialakítsához, ábraanyagával 

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

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  
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– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. mun-

kafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

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

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

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

honi tanulását az interneten elérhető tartalmakkal; 

Javasolt taneszközök 

Természetről Tizenéveseknek tankönyvcsalád kötetei: 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 9. – Általános 

kémiai ismeretek tankönyv és digitális tankönyv (mozaBook és mozaWeb*) 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 9. – Általános 

kémiai ismeretek munkafüzet és digitális munkafüzet (mozaBook és mozaWeb*) 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 10. – Szerves 

kémia tankönyv és digitális tankönyv (mozaBook és mozaWeb*) 

– Horváth Balázs– Péntek Lászlóné – Dr. Siposné dr. Kedves Éva: Kémia 10. – Szerves 

kémia munkafüzet és digitális munkafüzet (mozaBook és mozaWeb*) 

 

 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer 

felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a 

periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai atommodell 

és az elektron hullámtermészetének következményei csak választható tananyag. Erre részben a 

kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak számának csökkentése érdekében 

van szükség. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert 

stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára kémiai 

kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb 

energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló 

halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és 

összetételük megadásának módjait. 
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A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő 

energiaváltozások, időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgála-

tát követi a több szempont alapján való csoportosításuk. A sav-bázis reakci-

ók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) történik, és sze-

repel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensú-

lyok vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgya-

lása lehetővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló egyenletren-

dezést. Az elektrokémiai ismeretek részben építenek a redoxireakciók so-

rán tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is használható egyes szer-

vetlen elemek és vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor. 
A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, amennyiben 

előfordulásukat és felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal 

magyarázza. A szervetlen kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a 

szerves kémiáét pedig az egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez 

azért logikus felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján 

kerültek a periódusos rendszer azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai 

tulajdonságait elsősorban a bennük lévő funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát 

azért érdemes a kémia tananyag végén tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről 

szerzett ismeretek alapokat szolgáltassanak a biológia tantárgy biokémia fejezetének 

megértéséhez. A természetes és a mesterséges szénvegyületek nem különülnek el élesen, 

hanem mindig ott kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi 

világ egységét tényként kezelő szemléletmód kialakulását. 

Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10. évfolya-

mon szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a gyakorlati 

életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a módszer-

tani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok (a teljesség 

igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi élettel 

való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és alkalmazások tárgyalásán 

túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos információ-feldolgozásnak kell szol-

gálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek megválasztásakor feltétlenül 

preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni, pár- és csoportmunkák, tanu-

lókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek). Meg kell követelni, hogy minden te-

vékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, online összefoglaló vagy bár-

milyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk megőrzésére és felidézésére alkal-

mas. A 9–10. évfolyam módszertani ajánlásai között terjedelmi okokból nem mindenütt sze-

repelnek az adott fejezetekben is alkalmazható, de korábban más témákkal kapcsolatban már 

említett szemléltetési módok és információk. Ezek értelemszerűen felidézhetők, mindig az 

aktuális tananyagrészletnek megfelelő magyarázattal. 

A jelen kerettanterv a 9–10. évfolyamra előírt 144 kémiaóra mintegy 90%-ának megfelelő 

(azaz 130 órányi) tananyagot jelöl ki, míg 14 kémiaóra tananyaga szabadon tervezhető. 

 

A tantárgy óraterve 

 9.  

évfolyam 

10. évfo-

lyam 
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Heti óraszám 2 2 

Évfolyamok óraszáma 72 72 
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9. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A kémia és az atomok világa 5 óra 

2. Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 8 óra 

3. Anyagi rendszerek 8 óra 

4. Kémiai reakciók és reakciótípusok 15 óra 

5. Elektrokémia 6 óra 

6. A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 7 óra 

7. Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 10 óra 

8. A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 6 óra 

 Szabadon tervezhető 7 óra 

Összesen: 72 óra 

 

 

A szabadon felhasználható órákat ismétlésre, számonkérésre, gyakorlásra fordítjuk 

szükség szerint.  

 

 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, mo-

láris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. 

Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelensé-

gek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és fel-

használási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 

tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulaj-

donságai periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezet-

tel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak ma-

gyarázatakor. 
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Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia mint természettudomány 

A kémia és a kémikusok szerepe 

az emberi civilizáció megterem-

tésében és fenntartásában. Meg-

figyelés, rendszerezés, modellal-

kotás, hipotézis, a vizsgálatok 

megtervezése (kontrolkísérlet, 

referenciaanyag), elvégzése és 

kiértékelése (mérési hiba, repro-

dukálhatóság), az eredmények 

publikálása és megvitatása. 

Az alapvető kémiai ismeretek 

hiánya által okozott veszélyek 

megértése. 

M
3
: Ötletbörze, megbeszélés és 

vita az előzetes ismeretek előhí-

vására, rendszerezésére. Pl. no-

vellaírás: „Mi történne, ha hol-

napra mindenki elfelejtené a ké-

miát?‖ Analógiák keresése mo-

dell és valóság kapcsolatára. 

Áltudományos nézetek és reklá-

mok gyűjtése, közös jellemzőik 

meghatározása. 

Fizika: kísérletezés, 

mérés, mérési hiba. 

 

Fizika, biológia-

egészségtan: a termé-

szettudományos gon-

dolkodás és a termé-

szettudományos meg-

ismerés módszerei. 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések változása: atom 

(Dalton), elektron (J. J. Thom-

son), atommag (Rutherford), 

elektronhéjak (Bohr). A proton, 

neutron és elektron relatív töme-

ge, töltése. Rendszám, tömeg-

szám, izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és 

alkalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede). 

Elektrosztatikus vonzás és taszí-

tás az atomban. Alapállapot és 

gerjesztett állapot. Párosított és 

párosítatlan elektronok, jelölé-

sük.  

A részecskeszemlélet megerősí-

tése. 

M: Térfogatcsökkenés alkohol és 

víz elegyítésekor és ennek mo-

dellezése. Dalton gondolatme-

netének bemutatása egy konkrét 

példán. Számítógépes animáció a 

Rutherford-féle szórási kísérlet-

ről. Műszerekkel készült felvéte-

lek az atomokról. Lehetőségek az 

elektronszerkezet részletesebb 

megjelenítésére. Lángfestés. In-

formációk a tűzijátékokról, gyö-

kökről, „antioxidánsokról‖, az 

elektron hullámtermészetéről 

(Heisenberg és Schrödinger). 

Fizika: atommodellek, 

színképek, elektronhéj, 

tömeg, elektromos 

töltés, Coulomb-

törvény, erő, neutron, 

radioaktivitás, felezési 

idő, sugárvédelem, 

magreakciók, energia, 

atomenergia. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a hidegháború. 

A periódusos rendszer és az 

anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan változó 

tulajdonságainak elektronszerke-

zeti okai, a periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és moláris 

atomtömeg, rendszám = proto-

nok száma illetve elektronok 

száma; csoport = vegyértékelekt-

ronok száma; periódus = elekt-

ronhéjak száma. Nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegati-

vitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, 

rendszám, elektronszerkezet és 

reakciókészség közötti összefüg-

gések megértése és alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak össze-

hasonlítása és az EN csoportokon 

és periódusokon belüli változá-

sának szemléltetése kísérletekkel 

(pl. a Na, K, Mg és Ca vízzel 

való reakciója). 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás. 

                                                 
3
 Az „M‖ betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az 

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neut-

ron, elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és mo-

láris atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, peri-

ódus, nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

 

 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 

tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól‖ elv, összetett ionok által képzett vegyületek 

képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A 

molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák 

polaritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a 

másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert 

szilárd anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok 

szerkezete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések al-

kalmazása. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, 

törekvés a nemesgáz-

elektronszerkezet elérésére. Az 

EN döntő szerepe az elsődleges 

kémiai kötések és másodlagos 

kölcsönhatások kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a 

felhasználás közötti összefüggé-

sek alkalmazása. 

M: Információk a nemesgázok-

ról. Kísérletek az atomos és a 

molekuláris oxigén reakciókész-

ségének összehasonlítására. Gya-

korlati példák keresése az egyes 

anyagok fizikai, illetve kémiai 

tulajdonságai és felhasználási 

lehetőségei között. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés, mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás, és ennek követ-

kezményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 

M: Kísérletek ionos vegyületek 

képződésére. Animációk az ion-

vegyületek képződésekor történő 

elektronátadásról. Ionos vegyüle-

tek és csapvíz elektromos vezeté-

sének vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

az idegrendszer mű-

ködése. 

 

Fizika: elektrosztati-

kai alapjelenségek, 

áramvezetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

A fémek közös tulajdonságainak 

értelmezése a fémrács jellemzői 

Fizika: hővezetés, 

olvadáspont, forrás-
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atomok között. Delokalizált 

elektronok, elektromos és hőve-

zetés, olvadáspont és mechanikai 

tulajdonságok. 

alapján. 

M: Animációk és kísérletek a 

fémek elektromos vezetéséről. 

pont, áramvezetés. 

 

Vizuális kultúra: ko-

vácsoltvas kapuk, ék-

szerek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, 

kötéspolaritás. Kötési energia, 

kötéshossz. Atomrácsos anyagok 

makroszkópikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

M: Animációk a kovalens kötés 

kialakulásáról. Információk az 

atomrácsos anyagok felhasználá-

sáról. 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika, matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és 

nemkötő elektronpárok. Összeg-

képlet és szerkezeti képlet. A 

molekulák alakja. A 

molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritá-

sának megállapítása. 

M: Hagyományos és számítógé-

pes molekulamodellek megtekin-

tése és készítése. A molekulák 

összegképletének kiszámítása a 

tömegszázalékos elemösszetétel-

ből. 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 

Másodrendű kötések és a moleku-

larács 

Másodrendű kölcsönhatások tisz-

ta halmazokban. A hidrogénkötés 

szerepe az élő szervezetben. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól‖ elv és a molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságainak 

anyagszerkezeti magyarázata. A 

molekulatömeg és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcsola-

ta a fizikai tulajdonságokkal, 

illetve a felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a másod-

rendű kölcsönhatásokkal jelle-

mezhető molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai között. 

M: Kísérletek a másodrendű kö-

tések fizikai tulajdonságokat be-

folyásoló hatásának szemlélteté-

sére (pl. különböző folyadékcsí-

kok párolgási sebességének ösz-

szehasonlítása). A 

„zsíroldékony‖, „vízoldékony‖ és 

„kettős oldékonyságú‖ anyagok 

molekulapolaritásának megállapí-

tása. 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, töltéselosz-

lás, tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, tölté-

se és térszerkezete. A mindenna-

pi élet fontos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek képletének szerkesztése. 

M: Összetett ionokat tartalmazó 

vegyületek előfordulása a termé-

szetben és felhasználása a háztar-

tásban: ismeretek felidézése és 

rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 

kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, mole-

kulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, ösz-

szetett ion. 
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Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-

változás, keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó 

folyamatok, hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, 

oldatok töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszáza-

lékban, kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kol-

loid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése 

az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az 

ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. 

Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyi-

ség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. 

Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-

változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyama-

tokként. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

szerek. 

Ismert anyagi rendszerek és vál-

tozások besorolása a megismert 

típusokba. 

M: Gyakorlati életből vett példák 

keresése különböző számú kom-

ponenst és fázist tartalmazó rend-

szerekre. 

Fizika: halmazálla-

potok, a halmazálla-

pot-változásokat kísé-

rő energiaváltozások, 

belső energia, hő, ál-

lapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó ré-

szecskék és kölcsönhatásaik alap-

ján. 

M: Számítógépes animációk a 

halmazállapot-változások model-

lezésére. Gyakorlati példák. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások: pl. 

„Eltűnik, mint a kám-

for‖; Móra Ferenc: 

Kincskereső kisköd-

mön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avo-

gadro törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összeté-

telének megadása, robbanási ha-

tárértékek. 

A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével kapcsolatos szá-

molások. 

M: A gázok állapotjelzői közötti 

összefüggések szemléltetése (pl. 

fecskendőben). Gázok diffúzió-

jával kapcsolatos kísérletek (pl. 

az ammónia- és a hidrogén-

klorid-gáz). Átlagos moláris tö-

megek kiszámítása. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Cel-

sius- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 
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Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. 

Az oldódás és kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetétel-

ének megadása (tömeg- és térfo-

gatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 

Egyszerű számolási feladatok 

megoldása az oldatokra vonatko-

zó összefüggések alkalmazásá-

val. 

M: A víz forráspontja nyomás-

függésének bemutatása. Modell-

kísérletek endoterm, illetve exo-

term oldódásra, valamint kristály-

kiválásra (pl. önhűtő poharakban, 

kézmelegítőkben). Kísérletek és 

gyakorlati példák gyűjtése az 

ozmózis jelenségére (gyümölcsök 

megrepedése esőben, tartósítás 

sózással, kandírozással, hajótö-

röttek szomjhalála). 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok olvadásá-

nak és amorf anyagok lágyulásá-

nak megkülönböztetése kísérle-

tekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

létrehozása és vizsgálata. Ad-

szorpciós kísérletek és kromato-

gráfia. Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, a 

széntablettáról, a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exo-

term, endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, 

oldat, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kris-

tályos és amorf anyag. 

 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, kö-

zömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyár-

tás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-

függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakció-

hő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értel-

mezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet 
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befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv 

alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-

bázis reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alap-

ján. A savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus 

disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az oxi-

dációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxi-

dációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata 

redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a 

redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A 

redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódá-

suk feltételei, aktiválási energia, 

aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése 

készségszinten. Egyszerű 

sztöchiometriai számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepé-

nek bemutatása kísérletekkel. 

Reakciók szilárd anyagok között 

és oldatban. Információk a Davy-

lámpa működéséről, az atomhaté-

konyságról mint a „zöld kémia‖ 

alapelvéről. 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, ru-

galmatlan ütközés, 

lendület, ütközési 

energia, megmaradási 

törvények. 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a ház-

tartásokban. Az energiafajták 

átalakítását kísérő hőveszteség 

értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényé-

nek alkalmazása a kémiai reakci-

ókra. 

M: Folyamatok ábrázolása ener-

giadiagramon (pl. a mészégetés, 

mészoltás és a mész megkötése 

mint körfolyamat). Egyes tüzelő-

anyagok fűtőértékének összeha-

sonlítása, gázszámlán található 

mennyiségi adatok értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a 

biokémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, 

energiagazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének 

befolyásolása a gyakorlatban. 

M: A reakciósebesség befolyáso-

lásával kapcsolatos kísérletek 

tervezése. Információk a gépko-

csikban lévő katalizátorokról, az 

enzimek alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai 

sebesség. 

Kémiai egyensúly A dinamikus kémiai egyensúly- Biológia-egészségtan: 
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A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. A tömeghatás tör-

vénye. A Le Châtelier–Braun-elv 

és a kémiai egyensúlyok befolyá-

solásának lehetőségei, ezek gya-

korlati jelentősége. 

ban lévő rendszerre gyakorolt 

külső hatás következményeinek 

megállapítása konkrét példákon. 

M: Információk az egyensúly 

dinamikus jellegének kimutatásá-

ról (Hevesy György). A kémiai 

egyensúly befolyásolását szemlél-

tető kísérletek, számítógépes szi-

muláció. 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, a fo-

lyamatok iránya, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége. 

Lúgok. Savmaradék ionok. A pH 

és az egyensúlyi oxóniumion, 

illetve hidroxidion koncentráció 

összefüggése. A pH változása 

hígításkor és töményítéskor. A 

sav-bázis indikátorok működése. 

Közömbösítés és semlegesítés, 

sók. Sóoldatok pH-ja, hidrolízis. 

Teendők sav-,illetvelúgmarás 

esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

M: Erős és gyenge savak és bázi-

sok vizes oldatainak páronkénti 

elegyítése, a reagáló anyagok sze-

repének megállapítása. Kísérletek 

virág- és zöldségindikátorokkal. 

Saját tervezésű pH-skála készítése 

és használata anyagok pH-jának 

meghatározására. Információk a 

testfolyadékok pH-járól, a „lúgo-

sítás‖-ról, mint áltudományról. 

Semlegesítéshez szükséges erős 

sav, illetve lúg anyagmennyiségé-

nek számítása. 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódá-

sa , sav-bázis reakciók 

az élő szervezetben, 

kiválasztás, a testfo-

lyadékok kémhatása, 

a zuzmók mint indi-

kátorok, a savas eső 

hatása az élővilágra. 

Matematika: logarit-

mus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogal-

ma oxigénátmenet, illetve elekt-

ronátadás alapján. Az oxidációs 

szám és kiszámítása. Az elekt-

ronátmenetek és az oxidációs 

számok változásainak összefüg-

gései redoxireakciókban. Az oxi-

dálószer és a redukálószer értel-

mezése az elektronfelvételre és -

leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rende-

zése az elektronátmenetek alap-

ján, egyszerű számítási feladatok 

megoldása. Az oxidálószer, illetve 

a redukálószer megnevezése 

redoxireakciókban. 

M: Redoxireakciókon alapuló 

kísérletek (pl. magnézium égése, 

reakciója sósavval, illetve réz(II)-

szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató 

kísérletek. Információk a puska-

por és a robbanószerek történeté-

ről, az oxidálószerek (hipó, hi-

permangán) és a redukálószerek 

(kén-dioxid, borkén) fertőtlenítő 

hatásáról. Kísérlettervezés: oxidá-

lószerként vagy redukálószerként 

viselkedik-e a hidrogén-peroxid 

egy adott reakcióban? 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, 

töltésmegmaradás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás, 

tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, 
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pH, hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxi-

dálószer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

 

 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a 

redoxireakciók közötti összefüggések megértése. A mindennapi 

egyenáramforrások működési elvének megismerése, helyes használa-

tuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentősé-

gének felismerése. A galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hul-

ladékokként való gyűjtése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok 

iránya. Fémes és elektrolitos 

vezetés. 

A reakciók irányának meghatá-

rozása fémeket és fémionokat 

tartalmazó oldatok között. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag táro-

lása, változása levegőn, reakciók 

egymás ionjaival, savakkal, víz-

zel. 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, elektromo-

toros erő. 

Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a 

standardpotenciál. Standard 

hidrogénelektród. 

Elektromotoros erő. A 

galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek 

pólusainak megállapítása. 

M: Daniell-elem készítése, a 

sóhíd, illetve a diafragma 

szerepe. Két különböző fém és 

gyümölcsök felhasználásával 

készült galvánelemek. 

Információk Galvani és Volta 

kísérleteiről, az egyes 

galvánelemek összetételéről, a 

tüzelőanyag-cellákról. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a 

galvánelemek felépítésének és 

Akkumulátorok szabályos 

feltöltése. 

M: Ismeretek a ma használt 

Fizika: feszültség, 

Ohm-törvény, ellenál-

lás, áramerősség, elekt-

rolízis. 
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működésének összehasonlítása. 

Ionvándorlás. Anód és katód az 

elektrolízis esetén. Oldat és 

olvadék elektrolízise. Az 

elektrolízis gyakorlati 

alkalmazásai. 

galvánlemekről és 

akkumulátorokról, felirataik 

tanulmányozása. Elektrolízisek 

(pl. cink-jodid-oldat), a 

vízbontó-készülék működése. 

Információk a klóralkáli-ipar 

higanymentes technológiáiról. A 

Faraday-törvények használata 

számítási feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulla-

dékgyűjtés, galvanizálás. 

 

 

 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-

ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és 

mindennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik 

alapján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az 

elemek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.  

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és 

vegyületek jellemzésének 

szempontrendszere. 

Elemek gyakorisága a Földön és 

a világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek 

jellemzéséhez használt 

szempontrendszer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet 

csillagokról, bolygókról, 

diagramok az elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai 

tulajdonságok és a 

halmazszerkezet, 

atommag-stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy 

párosítatlan elektron (stabilis 

oxidációs száma: +1) megfelelő 

A médiában megjelenő 

információk elemzése, kritikája, 

megalapozott véleményalkotás 

(pl. a „vízzel hajtott autó‖ 

Fizika: 

hidrogénbomba, 

magfúzió, a 

tömegdefektus és az 
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katalizátorral jó redukálószer. 

Nagy elektronegativitású atomok 

(oxigén, nitrogén, klór) 

molekuláris állapotban is 

oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy 

diffúziósebesség. Előállítás. 

téveszméjének kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi 

előállítása, durranógáz-próba, 

égése, redukáló hatása réz(II)-

oxiddal, diffúziója. Információk a 

hidrogénbombáról, a nehézvízről 

és felhasználásáról, a Hindenburg 

léghajó katasztrófájáról, a 

hidrogénalapú tüzelőanyag-

cellákról. 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge 

diszperziós kölcsönhatás, 

alacsony forráspont, kis sűrűség, 

rossz vízoldhatóság. Előfordulás. 

Felhasználás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy 

héliumos léghajóról készült film 

bemutatása. Argon védőgázas 

csomagolású élelmiszer 

bemutatása. Információk a 

keszonbetegségről, az egyes 

világítótestekről (Just Sándor, 

Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a 

háttérsugárzásról, a 

sugárterápiáról. 

Fizika: magfúzió, 

háttérsugárzás, 

fényforrások. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal 

kevesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal 

csökken. Kétatomos apoláris 

molekulák, rossz (fizikai) 

vízoldhatóság. Jellemző 

halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más 

halogenidekkel. Előfordulás: 

halogenidek. Előállítás. 

Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek 

élettani hatása közötti nagy kü-

lönbség okainak megértése. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével. Bróm 

bemutatása, kioldása brómos 

vízből benzinnel. Információk 

Semmelweis Ignácról, a hipó 

összetételéről, felhasználásáról és 

annak veszélyeiről, a 

halogénizzókról, a jódoldatok 

összetételéről és felhasználásáról 

(pl. fertőtlenítés, a keményítő 

kimutatása). 

Fizika: az energiafaj-

ták egymásba való 

átalakulása, elektrolí-

zis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-

elektronszerkezetű ionok, 

Élelmiszerek sótartalmával, a 

napi sóbevitellel kapcsolatos 

számítások, szemléletformálás. 

Földrajz: sóbányák. 
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kevéssé reakcióképes. Ionrács, 

magas olvadáspont, jó 

vízoldhatóság, fehér szín. 

Előfordulás. Felhasználás. 

M: Információk a jódozott sóról, 

a fiziológiás sóoldatról, a túlzott 

sófogyasztásról (a magas 

vérnyomás rizikófaktora), az 

útsózás előnyös és káros 

hatásairól. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben 

disszociál, vizes oldata a sósav. 

Reakciói különböző fémekkel. 

Előfordulás. Előállítás. 

Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

gyomorégésre alkalmazott szó-

dabikarbóna mennyiségével, va-

lamint a belőle keletkező szén-

dioxid térfogatával, illetve vízkő-

oldók savtartalmával kapcsolatos 

számítások. 

M: Klór-durranógáz, sósav-

szökőkút bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, 

reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, 

erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció. 

 

 

 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 

tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és al-

kalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek 

sokféleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékeny-

ség fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, 

stabilis oxidációs száma (-2), 

oxidálószer. Kis, kétatomos 

apoláris molekulák, gáz, 

vízoldhatósága rossz. Szinte 

minden elemmel reagál (oxidok, 

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus attitűd. 

M: Az oxigén előállítása, 

egyszerű kimutatása. Oxigénnel 

és levegővel felfújt PE-zacskók 

égetése. Az oxigén 

vízoldhatóságának 

hőmérsékletfüggését mutató 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 
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hidroxidok, oxosavak és sóik). 

Előállítás. Felhasználás. 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős 

oxidálószer, mérgező gáz. A 

magaslégkörben hasznos, a 

földfelszín közelében káros. 

Előállítás. Felhasználás. 

grafikon elemzése. Információk 

az „oxigénnel dúsított‖ vízről 

(áltudomány, csalás), a vizek 

hőszennyezéséről, az ózon 

magaslégkörben való 

kialakulásáról és bomlásáról 

(freonok, spray-k), a napozás 

előnyeiról és hátrányairól, a 

felszínközeli ózon veszélyeiről 

(kapcsolata a kipufogógázokkal, 

fotokémiai szmog, fénymásolók, 

lézernyomtatók). 

Víz 

Poláris molekulái között 

hidrogénkötések, magas 

olvadáspont és forráspont, nagy 

fajhő és felületi feszültség 

(Eötvös Loránd), a sűrűség 

függése a hőmérséklettől. Poláris 

anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, 

oxidálószer és redukálószer is 

lehet. Felhasználás. 

Az ivóvízre megadott 

egészségügyi határértékek 

értelmezése, ezzel kapcsolatos 

számolások, a vízszennyezés 

tudatos minimalizálása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a 

tiszta vízért‖. A H2O2 bomlása 

katalizátorok hatására, oxidáló- 

és redukáló hatásának 

bemutatása, hajtincs szőkítése. 

Információk az ásványvizekről és 

gyógyvizekről (Than Károly), a 

szennyvíztisztításról, a házi 

víztisztító berendezésekről, a 

H2O2 fertőtlenítőszerként 

(Hyperol, Richter Gedeon) és 

rakétahajtóanyagként való 

alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, a 

hőtágulás és szerepe a 

természeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. 

Előfordulás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akku-

mulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező kén-

dioxid színtelenítő hatásának 

kimutatása, oldása vízben, a ke-

letkezett oldat kémhatásának 

vizsgálata. Különböző fémek 

oldódása híg és tömény kénsav-

ban. Információk a kőolaj kénte-

lenítéséről, a záptojásszagról, a 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 
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Nincs hidrogénkötés, vízben 

kevéssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), 

redukálószer, gyenge sav, sói: 

szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), 

redukálószerek, mérgezők. 

Vízzel kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, belőle 

vízzel erős, oxidáló hatású 

kénsav, amely fontos ipari és 

laboratóriumi reagens, sói: 

szulfátok. 

kén-hidrogénes gyógyvíz ezüst-

ékszerekre gyakorolt hatásáról, a 

szulfidos ércekről, a kén-dioxid 

és a szulfitok használatáról a bo-

roshordók fertőtlenítésében, a 

savas esők hatásairól, az akku-

mulátorsavról, a glaubersó, a 

gipsz, a rézgálic és a timsó fel-

használásáról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, 

savas eső, oxidáló hatású erős sav. 

 

 

 

 

Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése szerkezetük alapján, 

összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött 

jelentőségének megismerése. Az anyagok természetben való körfor-

gása és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési probléma ké-

miai vonatkozásainak megismerése és válaszkeresés a problémára. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Nitrogén A levegő NOx-tartalmára vo-

natkozó egészségügyi határér-

Biológia-egészségtan: 
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Kicsi, kétatomos, apoláris 

molekula, erős háromszoros kötés, 

kis reakciókészség, vízben rosszul 

oldódik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénkötések, 

könnyen cseppfolyósítható, nagy 

párolgáshőjű gáz. Nemkötő 

elektronpár, gyenge bázis, savakkal 

ammóniumsókat képez. Szerves 

anyagok bomlásakor keletkezik. 

Ammóniaszintézis, salétromsav- és 

műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektronok 

miatt nagy reakciókészség, NO a 

levegőn önként  oxidálódik 

mérgező NO2-dá, amelyből 

oxigénnel és vízzel salétromsav 

gyártható. N2O: bódító hatás. 

Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A salétromsavban 

és sóiban a nitrogén oxidációs 

száma (+5), erős oxidálószerek. 

Felhasználás. 

tékekkel, a műtrágyák összeté-

telével kapcsolatos számolá-

sok. Helyi környezeti probléma 

önálló vizsgálata. 

M: Kísérletek folyékony 

levegővel (felvételről), 

ammónia-szökőkút, híg és 

tömény salétromsav reakciója 

fémekkel. A nitrátok oxidáló 

hatása (csillagszóró, görögtűz, 

bengálitűz, puskapor).  

Információk a 

keszonbetegségről, az ipari és 

biológiai nitrogénfixálásról, az 

NO keletkezéséről villámláskor 

és belső égésű motorokban, 

értágító hatásáról (nitroglicerin, 

Viagra), a gépkocsi-

katalizátorokról, a nitrites 

húspácolásról, a savas esőről, a 

kéjgázról (Davy), a 

választóvízről és a királyvízről, 

a műtrágyázás 

szükségességéről, az 

eutrofizációról, a vizek nitrit-, 

illetve nitráttartalmának 

következményeiről, az 

ammónium-nitrát 

felrobbantásával elkövetett 

terrorcselekményekről, a 

nitrogén körforgásáról a 

természetben. 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén 

körforgásban, a levegő 

és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, 

fény. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Irinyi 

János. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között 

egyszeres kötések; a fehérfoszfor és 

a vörösfoszfor szerkezete és 

Környezettudatos és egészség-

tudatos vásárlási szokások ki-

alakítása. 

M: A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása, a difoszfor-
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tulajdonságai. Égésekor difoszfor-

pentaoxid, abból vízzel foszforsav 

keletkezik, melynek sói a foszfátok. 

Felhasználás a háztartás-ban és a 

mezőgazdaságban. 

A foszforvegyületek szerepe a 

fogak és a csontok felépítésében. 

pentaoxid oldása vízben, 

kémhatásának vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának kémhatás-

vizsgálata. Információk Irinyi 

Jánosról, a gyufa történetéről, a 

foszforeszkálásról, a foszfátos 

és a foszfátmentes mosóporok 

környezeti hatásairól, az 

üdítőitalok foszforsav-

tartalmáról és annak fogakra 

gyakorolt hatásáról, a foszfor 

körforgásáról a természetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 
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10. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 6 óra 

2. A fémek és vegyületeik 10 óra 

3. A szénhidrogének és halogénezett származékaik 19 óra 

4. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 20 óra 

5. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 10 óra 

 Szabadon tervezhető 7 óra 

Összesen: 72 óra 

 

A szabadon tervezhető órákat ismétlésre, gyakorlásra, számonkérésre fordítjuk.  

 

 

Tematikai egység A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid 

és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megisme-

rése. Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban 

betöltött szerepének megértése. A karbonátok és szilikátok mint a 

földkérget felépítő vegyületek gyakorlati jelentőségének megértése. A 

szilikonok felhasználási módjainak, ezek előnyeinek és hátrányainak 

magyarázata tulajdonságaikkal. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit 

rétegrácsa és következményeik. 

Kémiai tulajdonságok. Bányásza-

tuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata 

és vitákban való alkalmazása a 

klímaváltozás kapcsán. A szén-

monoxid és a szén-dioxid térfo-

gatával kapcsolatos számolások. 

M: Adszorpciós kísérletek aktív 

szénen. Szárazjég szublimálása 

(felvételről). Vita a klímaválto-

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid az élővi-

lágban, fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-

monoxid és a szén-

dioxid élettani hatása. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 
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vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó 

redukálószer (vasgyártás), éghe-

tő. Széntartalmú anyagok tökélet-

len égésekor keletkezik. Életve-

szélyes, mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag 

rosszul oldódó gáz. A szén oxi-

dációs száma stabilis, 

redoxireakcióra nem hajlamos, 

nem éghető. Vízzel egyensúlyi 

reakcióban gyenge savat képez, 

ennek sói a karbonátok és a hid-

rogén-karbonátok. Nem mérgező, 

de életveszélyes. Lúgokban kar-

bonátok formájában megköthető. 

Előfordulás (szén-dioxid kvóta). 

Felhasználás. 

zásról. Karbonátok és hidrogén-

karbonátok reakciója savval, vi-

zes oldatuk kémhatása. Informá-

ciók a természetes szenek kelet-

kezéséről, felhasználásukról és 

annak környezeti problémáiról, a 

mesterséges szenek (koksz, fa-

szén, orvosi szén) előállításáról 

és felhasználásáról, a 

karbonszálas horgászbotokról, a 

„véres gyémántokról‖, a mester-

séges gyémántokról, a 

fullerénekről és a nanocsövekről, 

az üvegházhatás előnyeiről és 

hátrányairól, a szén-monoxid és a 

szén-dioxid által okozott halálos 

balesetekről, a szikvízről (Jedlik 

Ányos), a szén körforgásáról 

(fotoszintézis, biológiai oxidá-

ció). 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, 

homok, drágakövek, szilikátás-

ványok, kőzetek. Üveggyártás, 

vízüveg, építkezés. Szilikonok 

tulajdonságai és felhasználása. 

Kiegyensúlyozott véleményalko-

tás a mesterséges anyagok alkal-

mazásának előnyeiről és hátrá-

nyairól. 

M: A „vegyész virágoskertje‖, 

„gyurmalin‖ készítése. Informá-

ciók az üveg újrahasznosításáról, 

a „szilikózisról‖, a szilikon pro-

tézisek előnyeiről és hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon. 

 

 

 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, tulajdonsá-

gai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és al-

kalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korrózió-

védelem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes kezelése 

a hétköznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége közötti 

kapcsolat megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásainak, kör-

nyezeti veszélyeinek tudatosítása. A vörösiszap-katasztrófa és a tiszai 

cianidszennyezés okainak és következményeinek megértése. 
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Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben 

hidrogénfejlesztés, nemfémekkel 

sóképzés. Nagy reakciókészség 

miatt előfordulás csak 

vegyületeikben, előállítás 

olvadékelektrolízissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkálifémekről és 

vegyületeikről korábban tanultak 

rendszerezése. Információk Davy 

munkásságáról, az alkálifém-

ionok élettani szerepéről (pl. 

ingerületvezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, 

idegrendszer, 

ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél 

nagyobb) EN, tipikus fémek, 

oxidációs szám (+2), erős (de az 

alkálifémeknél gyengébb) 

redukálószerek (reakció vízzel), 

nemfémekkel sóképzés. Nagy 

reakciókészség miatt előfordulás 

csak vegyületeikben, előállítás 

olvadékelektrolízissel. 

Mészégetéssel, mészoltással, a 

mész megkötésével kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkáli-, illetve alkáliföld-

fémek és vegyületeik összeha-

sonlítása (pl. vetélkedő). Infor-

mációk az alkáliföldfém-ionok 

élettani szerepéről, a csontritku-

lásról, a kalcium-tablettákról, 

építőanyagokról. 

Biológia-egészségtan: 

a csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő 

oxidréteggel passziválódik. 

Könnyűfém. Előfordulás. 

Előállítás. Felhasználás. 

A reakciók ipari méretekben való 

megvalósítása által okozott 

nehézségek megértése. 

M: Alumínium reakciója 

oxigénnel, vízzel, sósavval és 

nátrium-hidroxiddal. Információk 

az alumínium előállításának 

történetéről és magyar 

vonatkozásairól („magyar ezüst‖, 

vörösiszap-katasztrófa). 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi 

védőréteg. Felhasználás. Élettani 

Akkumulátorok szelektív 

gyűjtése fontosságának 

megértése. 

M: Forrasztóón, ólom olvasztása. 

Információk az ónpestisről, 

konzervdobozokról, 

Fizika: elektromos 

ellenállás. 
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hatás. vízvezetékekről, az autó 

akkumulátorokról, az 

ólomkristályról, az ólomtartalmú 

festékekről. 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, 

ötvözőanyagok, rozsdamentes 

acél. Újrahasznosítás, szelektív 

gyűjtés, korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben 

változatos oxidációs állapot 

(különféle szín), magas oxidációs 

szám esetén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környezeti 

és gazdasági jelentőségének fel-

ismerése. Vassal, acéllal és kor-

róziójával kapcsolatos számolá-

sok. 

M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. A régi alkoholszonda 

modellezése. Információk 

acélokról, a korrózió által okozott 

károkról, a korrózióvédelemről, a 

vas biológiai jelentőségéről, a 

„hipermangán‖-ról. 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, fer-

romágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes- és nemesfémek tu-

lajdonságai, felhasználása és ér-

téke közötti összefüggések meg-

értése. 

M: Rézdrót lángba tartása, pati-

nás rézlemez és malachit bemuta-

tása. Információk a nemesfémek 

bányászatáról (tiszai 

cianidszennyezés), felhasználásá-

ról, újrahasznosításáról, a karát-

ról, a fényképezés történetéről, a 

rézgálicot tartalmazó 

növényvédőszerekről, a rézedé-

nyek használatáról, a kolloid 

ezüst spray-ről, a lápisz felhasz-

nálási módjairól, az ezüst- és a 

réztárgyak tisztításáról. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. 

Felhasználás: Zn, Cd, Hg, ZnO. 

Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulajdon-

ságú anyagok használati szabá-

lyainak betartása. 

M: A higany nagy felületi 

feszültségének szemléltetése.  

Információk a horganyzott bá-

dogról, a higany (fénycsövek, 

régen hőmérők, vérnyomásmé-

rők, amalgám fogtömés, elektró-

dok) és a kadmium (galvánele-

mek) felhasználásának előnyeiről 
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és hátrányairól, híres mérgezési 

esetekről (Itai-itai betegség, ve-

szélyes hulladékok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti 

katasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 

 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egy-

szeres és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, 

másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, sa-

vas eső, „ózonlyuk‖. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek cso-

portosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a konsti-

túció és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. A szén-

hidrogének és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai, 

előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok felismerése és 

alkalmazása. A felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat 

elemzése, a környezet- és egészségtudatos magatartás erősítése. He-

lyes életviteli, vásárlási szokások kialakítása. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berzeli-

us, Wöhler), az organogén ele-

mek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy szá-

ma, a szénatom különleges sajá-

tosságai, funkciós csoport, kons-

titúció, izoméria. Összegképlet 

(tapasztalati és molekulaképlet), 

a szerkezeti képlet, a konstitúci-

ós képlet és az egyszerűsített 

jelölési formái. A szénváz alakja. 

A szerves vegyületek elnevezé-

sének lehetőségei: tudományos 

és köznapi nevek. 

Az anyagi világ egységességének 

elfogadása. A modell és képlet 

kapcsolatának rögzítése, képlet-

írás. A nevek értelmezése. 

M: C, H, és O és N kimutatása 

szerves vegyületekben. Moleku-

lamodellek, szerves molekulákról 

készült ábrák, képek és képletek 

összehasonlítása, animációk be-

mutatása. Az izomer vegyületek 

tulajdonságainak összehasonlítá-

sa. A szerves vegyületek elneve-

zése néhány köznapi példán be-

mutatva, rövidítések, pl. E-

számok. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), 

cikloalkánok, 1-8 szénatomos 

főlánccal rendelkező alkánok 

elnevezése, metil- és etilcsoport, 

Veszélyes anyagok környezetter-

helő felhasználása szükségessé-

gének belátása. A földgáz robba-

nási határértékeivel és fűtőérté-

kével kapcsolatos számolások. 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, rákkeltő és 

mutagén anyagok, 

levegőszennyezés, 
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homológ sor, általános képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, a ciklohexán kon-

formációja. Apoláris molekulák, 

olvadás- és forráspont függése a 

moláris tömegtől. Égés, szubszti-

túciós reakció halogénekkel, 

hőbontás. A telített szénhidrogé-

nek előfordulása és felhasználá-

sa. A fosszilis energiahordozók 

problémái. 

M: A vezetékes gáz, PB-gáz, 

sebbenzin, motorbenzin, lakk-

benzin, dízelolaj, kenőolajok. 

Molekulamodellek készítése. 

Kísérletek telített szénhidrogé-

nekkel: pl. földgázzal felfújt mo-

sószerhab égése és sebbenzin 

lángjának oltása, a sebbenzin 

mint apoláris oldószer. Informá-

ciók a kőolaj-feldolgozásról, az 

üzemanyagokról, az oktánszám-

ról, a cetánszámról, a megújuló 

és a meg nem újuló energiafor-

rások előnyeiről és hátrányairól, 

a szteránvázas vegyületekről. 

szmog, üvegházhatás, 

ózonpajzs, savas esők. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzol-

tás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, 

keletkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-

ültetvények, levegő-

szennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózon-

lyuk, savas eső. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos 

főlánccal, általános képlet, mo-

lekulaszerkezet, geometriai izo-

méria. Égésük, addíciós reakci-

ók, polimerizáció, PE és PP, 

tulajdonságaik. Az olefinek elő-

állítása. 

A háztartási műanyaghulladékok 

szelektív gyűjtése és újrahaszno-

sítása fontosságának megértése. 

M: Az etén előállítása, égése, 

oldódás (hiánya) vízben, reakció-

ja brómos vízzel. PE vagy PP 

égetése, használatuk problémái. 

Geometriai izomerek tanulmá-

nyozása modellen. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai. Poli-

merizáció, kaucsuk, vulkanizá-

lás, a gumi és a műgumi szerke-

zete, előállítása, tulajdonságai. A 

karotinoidok. 

A természetes és mesterséges 

anyagok összehasonlítása. 

M: Gumi hőbontása. Paradi-

csomlé reakciója brómos vízzel. 

Információk a hétköznapi gumi-

termékekről (pl. téli és nyári gu-

mi, radír, rágógumi), használatuk 

környezetvédelmi problémáiról 

és a karotinoidokról. 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addíci-

ós reakciók, előállítása, felhasz-

nálása. 

Balesetvédelmi és munkabizton-

sági szabályok betartása hegesz-

téskor. 

M: Acetilén előállítása, égetése, 

oldódás (hiánya) vízben, oldása 

acetonban, reakció brómos víz-

zel. Információk a karbidlámpa 

és a disszugáz használatáról. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), 

tulajdonságai, szubsztitúciója, 

(halogénezés, nitrálás), égése. 

Toluol (TNT), sztirol és poliszti-

rol. A benzol előállítása. Aromás 

szénhidrogének felhasználása, 

Az értéktelen kőszénkátrányból 

nyert értékes vegyipari alapanya-

gul szolgáló aromás szénhidro-

gének felhasználása, előnyök és 

veszélyek mérlegelése. 

M: Polisztirol égetése. Informá-

ciók a TNT-ről és a dohányfüst-
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biológiai hatása. ben lévő aromás vegyületekről. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, kis 

molekulapolaritás, nagy moláris 

tömeg, gyúlékonyság hiánya, 

erős élettani hatás.  

A halogénszármazékok jelentő-

sége. 

A szerves halogénvegyületek 

környezetszennyezésével kapcso-

latos szövegek, hírek kritikus, 

önálló elemzése. 

M: PVC égetése, fagyasztás etil-

kloriddal. Információk a halogén-

származékok felhasználásáról és 

problémáiról (teflon, DDT, HCH, 

PVC, teratogén és mutagén hatá-

sok, lassú lebomlás, 

bioakkumuláció, savas eső, a 

freonok kapcsolata az ózonréteg 

vékonyodásával). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köz-

napi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, ho-

mológ sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag. 

 

 

 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól‖ elv, sav-bázis re-

akciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves 

vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, 

funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, 

felhasználásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szer-

kezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének 

megértése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előfor-

duló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egész-

ségügyi és környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli 

szokások kialakítása. A cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentő-

ségének megismerése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, 

elnevezésük. A metanol, az eta-

nol, az etilén-glikol és a glicerin 

szerkezete és tulajdonságai, élet-

Alkoholos italok összetételére, 

véralkoholszintre, 

metanolmérgezésre vonatkozó 

számolások, egészségtudatos ma-

gatartás. 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, 

erjedés. 

 

Fizika: felületi fe-
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tani hatása. Égésük, részleges 

oxidációjuk, semleges kémhatá-

suk, észterképződés. Alkoholok, 

alkoholtartalmú italok előállítása. 

Denaturált szesz. 

M: Metanol vagy etanol égetése, 

oxidációja réz(II)-oxiddal, alko-

holok oldhatósága vízben, oldat 

kémhatása, etanol mint oldószer. 

Információk a bioetanolról, a 

glicerin biológiai és kozmetikai 

jelentőségéről, az etilén-glikol 

mint fagyálló folyadék alkalma-

zásáról, mérgezésekről és borha-

misításról. 

szültség. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonsá-

gai. A fenol, mint gyenge sav, 

reakciója nátrium-hidroxiddal. A 

fenolok fertőtlenítő, mérgező 

hatása. A fenolok mint fontos 

vegyipari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körül-

mények közötti felhasználás 

szükségességének megértése. 

M: Oldódásának pH-függése. 

Információk a fenol egykori 

(„karbolsavként‖) való alkalma-

zásról, a fenolok vízszennyező 

hatásáról. 

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbe-

tegség, biológiai oxi-

dáció (citromsavcik-

lus), Szent-Györgyi 

Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkezete. 

A dietil-éter tulajdonságai, élet-

tani hatása, felhasználása régen 

és most. 

Munkabiztonsági szabályok is-

merete és betartása. 

M: A dietil-éter mint oldószer, 

gőzeinek meggyújtása. Informá-

ciók az éteres altatásról. 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elne-

vezése, szerkezete, tulajdonságai, 

oxidálhatósága.  

A formaldehid felhasználása 

(formalin), mérgező hatása. Ace-

ton, mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport 

reakciókészségbeli különbségé-

nek megértése. 

M: Ezüsttükör-próba és Fehling-

reakció formalinnal és acetonnal. 

Oldékonysági próbák acetonnal. 

Információ a formaledhid előfor-

dulásáról dohányfüstben és a ne-

mi hormonokról. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása 

értékűség és a szénváz alapján, 

elnevezésük. Szerkezetük, fizikai 

és kémiai tulajdonságaik. A kar-

bonsavak előfordulása, felhasz-

nálása, jelentősége. 

Felismerés: a vegyületek élettani 

hatása nem az előállításuk módjá-

tól, hanem a szerkezetük által 

meghatározott tulajdonságaiktól 

függ. 

M: Karbonsavak közömbösítése, 

reakciójuk karbonátokkal, pezs-

gőtabletta porkeverékének készí-

tése, karbonsavsók kémhatása. 

Információk Szent-Györgyi 

Albert és Görgey Artúr munkás-

ságával, a C-vitaminnal, a kar-

bonsavak élelmiszer-ipari jelen-

tőségével, E-számaikkal és az 

ecetsavas ételek rézedényben 

való tárolásával kapcsolatban. 



 

 1406 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis. A gyümölcsészterek 

mint oldószerek, természetes és 

mesterséges íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszá-

lak. Szervetlen savak észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások 

alapjainak megértése. 

M: Etil-acetát előállítása, szaga, 

lúgos hidrolízise, észter mint ol-

dószer. Zsírok és olajok reakciója 

brómos vízzel. 

Gyümölcsészterek szagának be-

mutatása. Állati zsiradékokkal, 

olajokkal, margarinokkal, transz-

zsírsavakkal, többszörösen telítet-

len zsírsavakkal és olesztrával, az 

aszpirinnel és a kalmopyrinnel 

(Richter Gedeon), a biodízellel, a 

PET-palackokkal, a nitroglicerin-

nel kapcsolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

lipidek, sejthártya, 

táplálkozás. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Alfred No-

bel. 

A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek 

A felületaktív anyagok szerkeze-

te, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, 

a vizes oldat pH-ja. Szappanfő-

zés. Felületaktív anyagok a koz-

metikumokban, az élelmiszer-

iparban és a sejtekben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használa-

tával kapcsolatos helyes szokások 

alapjainak megértése. 

M: A „fuldokló kacsa‖-kísérlet, 

felületi hártya keletkezésének 

bemutatása, szilárd és folyékony 

szappanok kémhatásának vizsgá-

lata, szappanok habzásának füg-

gése a vízkeménységtől és a pH-

tól. Információk szilárd és folyé-

kony tisztítószerekről és a velük 

kapcsolatos környezetvédelmi 

problémákról. 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok előfordulása, 

összegképlete, csoportosítása: 

mono-, di- és poliszacharidok. 

Szerkezet, íz és oldhatóság kap-

csolata.  

Felismerés: a kémiai szempontból 

hasonló összetételű anyagoknak 

is lehetnek nagyon különböző 

tulajdonságaik és fordítva. 

M: Kristálycukor és papír elsze-

nesítése kénsavval. A kiralitás 

modellezése, kezek és kesztyűk 

viszonya. Információk a cukor-

pótló édesítőszerekről és a 

kiralitás jelentőségéről (pl. cuk-

rok, aminosavak, Contergan-

katasztrófa). 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, biológiai oxidá-

ció és fotoszintézis, 

növényi sejtfal, táp-

anyag, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós 

csoportjai, szerkezetük, tulajdon-

ságaik. A ribóz és dezoxi-ribóz, a 

szőlőcukor és a gyümölcscukor 

nyílt láncú és gyűrűs konstitúció-

ja, előfordulása. 

M: Oldási próbák glükózzal. Sző-

lőcukor oxidációja (ezüsttükör-

próba és Fehling-reakció, kísér-

lettervezés glükóztartalmú és 

édesítőszerrel készített üdítőital 

megkülönböztetésére, „kék lom-

bik‖ kísérlet). Információk Emil 

Fischerről. 
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A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése 

kondenzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). A redukáló és 

nem redukáló diszacharidok és 

ennek szerkezeti oka. A maltóz, a 

cellobióz, a szacharóz és a laktóz 

szerkezete, előfordulása. 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönbözteté-

se. 

M: Információk a maltózról (sör-

gyártás, tápszer), a szacharózról 

(répacukor, nádcukor, cukorgyár-

tás, invertcukor) és a laktózról 

(tejcukor-érzékenység). 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szer-

kezete, tulajdonságai, előfordulá-

sa a természetben, biológiai je-

lentőségük és felhasználásuk a 

háztartásban, az élelmiszeripar-

ban, a papírgyártásban, a textil-

iparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és 

a cellulóz növényi vázanyag 

funkciója szerkezeti okának meg-

értése. 

M: Információk a keményítő fel-

használásáról, az izocukorról, a 

növényi rostok táplálkozásban 

betöltött szerepéről, a 

nitrocellulózról, a papírgyártás 

környezetvédelmi problémáiról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 

karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 

észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 

 

 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 

szubsztitúció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulaj-

donságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti 

kapcsolatok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni eluta-

sító magatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anya-

gainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti össze-

függések megértése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tu-

lajdonságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jel-

legének felismerése élettani 

szempontból fontos vegyületek-

ben. 

M: Aminok kémhatása, 

sóképzése. Információk a hulla-

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, színtest, vér, kivá-

lasztás. 
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mérgekről, az amfetaminról, a 

morfinról (Kabay János), 

aminocsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. 

Sav-bázis tulajdonságok, hidrolí-

zis.  

A karbamid tulajdonságai, elő-

fordulása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabili-

tása szerkezeti okának és jelentő-

ségének megértése. 

M: Információk amidcsoportot 

tartalmazó gyógyszerekről, mű-

anyagokról és a karbamid vize-

letben való előfordulásáról, fel-

használásáról (műtrágya, jég-

mentesítés, műanyaggyártás). 

A nitrogéntartalmú heterociklu-

sos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, 

polaritása, sav-bázis tulajdonsá-

gok, hidrogénkötések kialakulá-

sának lehetősége. Előfordulásuk 

a biológiai szempontból fontos 

vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú 

heterociklikus vegyületek vázá-

nak felismerése biológiai szem-

pontból fontos vegyületekben. 

M: Dohányfüstben (nikotin), 

kábítószerekben, kávéban, teá-

ban, gyógyszerekben, hemoglo-

binban, klorofillban, nukleinsav-

bázisokban előforduló 

heterociklikus vegyületekkel 

kapcsolatos információk. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoport-

jai, ikerionos szerkezet és követ-

kezményei. Előfordulásuk és 

funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két 

funkciós csoportja alkalmassá 

teszi ezeket stabil láncok kialakí-

tására, míg az oldalláncaik okoz-

zák a változatosságot. 

M: Az esszenciális aminosavak-

kal, a vegetarianizmussal, a nát-

rium-glutamáttal, a γ-amino-

vajsavval, a D-aminosavak bio-

lógiai szerepével kapcsolatos 

információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, 

peptidkötés, enzimek 

működése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a 

peptidek szerkezete (Emil Fi-

scher). A fehérjék szerkezeti 

szintjei (Sanger, Pauling) és a 

szerkezetet stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordu-

lása, biológiai jelentősége. A 

fehérjék által alkotott makromo-

lekulás kolloidok jelentősége a 

biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi 

(általában sokféle kötéssel rögzí-

tett) szerkezetük teszi képessé 

sajátos funkcióik ellátására.  

M: Peptideket és fehérjéket be-

mutató ábrák, modellek, képek, 

animációk értelmezése, elemzé-

se, és/vagy készítése. Tojásfehér-

je kicsapási reakciói és ezek ösz-

szefüggése a mérgezésekkel, 

illetve táplálkozással. Informáci-

ók az aszpartámról, a zselatinról, 

a haj dauerolásáról, az enzimek 



 

 1409 

és a peptidhormonok működésé-

ről. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav‖ név eredete, a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, a 

bázispárok között kialakuló hid-

rogénkötések, a Watson–Crick-

modell.  

Felismerés: a genetikai informá-

ció megőrzését a maximális szá-

mú hidrogénkötés kialakulásának 

igénye biztosítja.  

M: Az ATP biológiai jelentősé-

gével, a DNS szerkezetével, an-

nak felfedezésével, mutációkkal, 

kémiai mutagénekkel, a fehérje-

szintézis menetével, a genetikai 

manipulációval kapcsolatos in-

formációk. 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koen-

zimek, nukleotidok, 

ATP és szerepe, örök-

lődés molekuláris alap-

jai, mutáció, fehérje-

szintézis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, 

Watson–Crick-modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon 

történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalma-

kat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és 

szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, előál-

lítását, gyakorlati jelentőségét. 

Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyü-

letek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szere-

pét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbsége-

ket. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete 

és kölcsönhatásaik alapján. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kriti-

kus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli 

összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség 

előtt is bemutatni. 

Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egysze-

rűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a 

fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkal-

mával. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglá-

tására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérle-

tet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szol-

gáló hipotéziseket. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű tudomá-

nyos, illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkal-

mazásával véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult 

ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. 

Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a 

családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős dön-
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tések meghozatalára. 

 
 

Földrajz 

9–10. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolko-

dása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a 

Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi 

lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi 

terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában 

mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat 

a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet 

iránt. A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé 

válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakí-

tó tevékenységét, az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat 

úgy, hogy egyben használható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő 

évtizedekben várható irányaihoz is. 

A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett ismere-

tek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A külön-

féle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az 

anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti 

és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megis-

merése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. 

Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti 

tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulá-

sát. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is 

szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultúrák megisme-

rése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció igényének kialaku-

lását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető köl-

csönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gon-

dolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, kör-

nyezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhe-

tetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a 

tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző 

tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információ-

szerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta 

lehetőségek felhasználására. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés 

iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megis-
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mertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben 

eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. 

A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a 

munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul 

ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állam-

polgári szerep gyakorlása során. 

Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények 

az általános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott 

megnevezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó 

jelentőségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók életko-

ri sajátosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 
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A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK 

 
A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy éves óra-

száma 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új isme-

retek 

Gyakorla-

ti óra
***

 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

 

9. évfolyam 

V. A Föld kozmikus környe-

zete 
8 0 2 10 

VI. A földi tér ábrázolása 2 2 1 5 

VII. A Föld mint kőzetbolygó 

szerkezete és folyamatai 
11 2 2 15 

VIII. A légkör földrajza 9 1 1 11 

IX. A vízburok földrajza 9 1 1 11 

X. A földrajzi övezetesség 9 1 2 12 

XI. Társadalmi folyamatok a 

21. század elején 
4 1 1 6 

Év végi összefoglalás 0 0 2 2 

Összesen   52 8 12 72 
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10. évfolyam 

XII. A világgazdaság jellemző 

folyamatai 
8 2 2 12 

XIII. Magyarország – helyünk a 

Kárpát-medencében és Eu-

rópában 

10 3 2 15 

XIV.  A társadalmi-gazdasági 

fejlődés regionális különb-

ségei Európában 

12 3 1 16 

XV. Az Európán kívüli konti-

nensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jel-

lemzői 

12 3 1 16 

XVI. Globális kihívások – a 

fenntarthatóság kérdőjelei 
6 4 1 11 

Év végi összefoglalás  0 0 2 2 

Összesen   48 15 11 72 

. 
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9. évfolyam 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete 

Órakeret 

 10 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

8 0 2 10 

Előzetes tudás 

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következmé-

nyei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájéko-

zottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépíté-

séről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megérté-

sén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes 

elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyság-

rendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők felis-

mertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A rendszer-

fogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető tör-

vényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismerte-

tése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség megvi-

lágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvényszerű-

ségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

 

A Világegyetem 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Nap-

rendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek 

bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új ered-

ményei. 

 

A Naprendszer A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűsé-

gei, az égitestek osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: az ó- és a közép-

kor tudományos gon-

dolkodása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mitológia. 

 

Fizika: a bolygómoz-

gás törvényei, a tö-

megvonzás törvénye, 

forgómozgás, viszonyí-

tási rendszer, a csilla-

gok energiatermelése, 

elektromágneses su-

gárzás, részecskesu-
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A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellemzői-

nek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus magyarázata, 

kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése.  

 

A Föld mint égitest  

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek 

összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekapcso-

lása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat jelentősé-

gük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 

 

A Hold 

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyatko-

zások kialakulásának magyarázata.  

a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött infor-

mációk alapján. 

 

 

gárzás, nyomás, hő-

mérséklet, erő-

ellenerő, űrkutatás. 

 

Kémia: hidrogén, héli-

um, gázok. 

 

Matematika: logika, 

matematikai eszköz-

használat. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élet fogalma, foto-

szintézis. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, fényév, exobolygó, Naprendszer, csillagá-

szati egység, kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú 

bolygó), törpebolygó, tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordiná-

tarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállo-

más. 
 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

5 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

2 2 1 5 

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kiala-

kítása különböző típusú térképek információforrásként való használa-

tában (közölt információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megis-

merésében és gyakorlati célok megvalósításában.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, 

a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, al-

kalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a dom-

borzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 

 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcso-

lódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térké-

peken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat haszná-

latával. (gyakorlat) 

 

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. Logikai tér-

képolvasás. (gyakorlat) 

 

Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmeg-

figyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazá-

suk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azonosítása mű-

holdfelvételeken. A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi 

információs rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai 

térbeli adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinforma-

tikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasználható-

ságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának felisme-

rése). 

Matematika: arány-

számítás, mértékegysé-

gek. 

 

Informatika: adat, in-

formáció, adatbázis, 

digitális információfor-

rások használata, in-

formatikai eszközök 

használata. 

 

Fizika: elektromágne-

ses sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges égitestek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szint-

vonal, helymeghatározás, távérzékelés. 
 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

15 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

11 2 2 15 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az 

óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjé-

ről. Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik 
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ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rend-

szer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző 

körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az esemé-

nyek sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek 

véges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet 

kialakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockáza-

tok és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a 

tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény kiala-

kulásához.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

 

A kőzetlemezek mozgása  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfonto-

sabb tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző 

folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alap-

ján; folyamatábrák elemzése és készítése. 

 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűsé-

gei; a földrengések következményei, a cunami. A földrengések elő-

rejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk mérséklésének lehető-

ségei példák alapján, a társadalom felelős alkalmazkodása a föld-

rengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítségnyújtás szerepének 

bemutatása konkrét példa alapján.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; 

a vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-

szegélytípusokkal; magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetle-

mez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. 

Mélytengeri árok, peremi medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, 

hegységképződés (orogenezis).  

 

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló mun-

kájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni 

példák alapján. 

 

Ásványkincsek I. 

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a 

kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb 

kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés. (gyakorlat) 

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen 

Kémia: szerves és 

szervetlen vegyületek, 

keverék, ötvözet, ásvá-

nyok, kőszén, szénhid-

rogén, halmazállapot-

ok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

időegységek, időtar-

tammérés. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változá-

sai, hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegelemek 

időrendjének felisme-

rése.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek. 

 

Informatika: digitális 
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(pl. terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép). 

 

Ásványkincsek II. 

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori érc-

ásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes érc-

képződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák 

alapján. Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének 

keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környe-

zeti problémák 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntartha-

tóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, fosz-

szilis energiahordozók kitermelésének és felhasználásnak környezeti 

következményei információgyűjtés és feldolgozás alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 

példákban.  

 

 

Földtörténet I-III. 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összehason-

lítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegysé-

gek rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok 

nyomai bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az 

élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai folyama-

tokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét példák meg-

nevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

 

 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földkéreg, földköpeny, földmag, asztenoszféra, magma, geo-

termikus gradiens, kőzetlemez-mozgás, hegységképződés, földrengés, 

vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes 

és átalakult kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai kör-

forgás; nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció; kormeghatá-

rozás, ősmaradvány (fosszília), földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 

Topográfiai 

ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledó-

niai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult 

tagjai. Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Kilimandzsáró-

csoport, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Popocatépetl, Krakatau, Hawaii-

szigetek 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

 11 óra 

Az órakeret fel- Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 
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használása 
9 1 1 11 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és idő-

beli változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati 

övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának 

területi példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító ténye-

zők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer folyamatai-

nak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képes-

ség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az emberi 

tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, 

a személyes felelősség és cselekvés szükségességének felismertetésével. 

A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a helyi károsító fo-

lyamatok globális veszélyforrásokká válásának példáján. Az időjárás 

okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és mások iránt is fele-

lős cselekvés képességének kialakítása. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete 

 A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 

 A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, 

szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából.  

  

A levegő felmelegedése 

 A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folya-

matábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű 

számítási feladatok megoldása. 

 A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk 

gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái.  

  

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat 

bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcso-

lódó számítási feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapa-

dék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal. 

 

A levegő mozgása I. 

Kémia: gázok jellem-

zői, gáztörvények, a 

víz tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyo-

más, hőmérséklet, 

áramlások, savas eső. 

 

Fizika: gáztörvények, 

kicsapódás, légnyo-

más, hőmérséklet, sű-

rűség, áramlások, se-

besség, üvegházhatás. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, légúti 

betegségek, allergia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, matematikai 

eszköztudás alkalma-

zása. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 
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A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek 

jellemzése. 

 

A levegő mozgása II. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők 

bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun összehasonlítá-

sa; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre gyakorolt hatá-

suk bemutatása példák alapján. 

 

A levegő mozgása III. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 

betöltött szerepük igazolása.  

 

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. A hi-

deg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemuta-

tása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és máso-

kért is felelős magatartás kialakítása. 

 

 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; 

a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák 

felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági kö-

vetkezményei.  

 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alap-

ján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mér-

séklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása. 

Etika: az egyéni fele-

lősség felismerése, 

felelős viselkedés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üveg-

házhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékle-

ti egyenlítő, főnszél, harmatpont, abszolút / relatív páratartalom, felhőtí-

pusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás-előrejelzés, kibocsá-

tás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), globális 

felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió. 
 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret 

 11 óra 
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Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

9 1 1 11 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók fel-

színformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. 

Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentő-

sebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. 

Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következmé-

nyeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által 

a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is 

befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek 

felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok köl-

csönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának, 

valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb nehézsé-

gei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás beláttatá-

sával. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismerte-

tése és a helyes, mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakí-

tása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tulajdonságai  

A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való 

viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek 

típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek bemu-

tatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi össze-

függéseinek értelmezése. 

 

A vízburok mozgásai I-II. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal. A 

tenger felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismerése; 

épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése. 

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a 

hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-

módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakí-

tó tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusok-

kal. 

 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, összefüggé-

seinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megismerte-

tése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és következménye-

inek feltárása.  

 

Kémia: víz, oldatok, 

oldódás, szénsav, nit-

rátok. 

 

Fizika: nyomás, áram-

lások, tömegvonzás, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi élet-

közösségek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 
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A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti össze-

függések felismerése.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző fel-

színformák felismerése képeken, terepen, következtetés a kialakulás 

folyamatára. 

 

A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüggé-

seinek felismerése. 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak pusz-

tulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek bemuta-

tása. 

 

A folyóvíz felszínformáló munkája 

A folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismeré-

se; a folyók építő és pusztító munkája következményeinek bemutatá-

sa, felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

 

A jég felszínformáló munkája 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának össze-

vetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés kialakulá-

si folyamatra. 

 

. 

 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem 

szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek kialaku-

lásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős magatar-

tás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a 

vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező bemuta-

tása hazai és nemzetközi példákon. 

 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alap-

ján; az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel 

való takarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és 

feldolgozás alapján. (gyakorlat) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, talajnedvesség, bel-

víz, rétegvíz, artézi víz, hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, 

lefolyástalan terület, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, 

gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.  
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Topográfiai 

ismeretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; 

Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, 

Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza-tó; 

Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-

áramlás. 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

 12 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

9 1 2 12 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító ténye-

zők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. 

A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus 

tájak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító 

tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az 

éghajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentőségé-

nek, a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti, 

az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüggések fel-

ismertetésével.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek meg-

ismerése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához 

is vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az 

egyes társadalmak életterét.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a 

valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet 

kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, összefüggé-

seinek feltárása.  

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földraj-

zi övezetesség közötti különbség indoklása.  

 
*
A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes öve-

zetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  

 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet (I-VI.) 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvénysze-

Fizika: meteorológiai 

jelenségek fizikai alap-

jai. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megérté-

se, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek, talaj, az 
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rűségek és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásának tör-

vényszerűségei. Az éghajlati jellemzők változásában megfigyelhető 

törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való összefüggéseinek 

bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás 

kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsola-

tok feltárása.  

 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik 

bemutatása. 

 

Gyakorlat 

 

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek 

bemutatása példák alapján. 

élővilág rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegegysé-

gek közötti tartalmi 

különbségek felisme-

rése. 

 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

 6 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző telepü-

léstípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik 

konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok né-

pességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbe-

széd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő voná-

sainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggé-

sének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején I-II. 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak 

feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az örege-

dő társadalmak jellemzőinek összevetése, következtetés társadalmi 

folyamatokra, problémákra.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: demográfiai 

folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok 
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A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartot-

tak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási felada-

tok megoldása, következtetések levonása az eredmények alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak 

bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások 

alapján), az okok feltárása. (gyakorlat) 

 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatá-

sa.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti ki-

sebbség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének megérté-

se.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-

gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák 

alapján. 

 

Településtípusok  

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példák-

kal.  

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehason-

lítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a szerep-

körök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az életmódjá-

nak összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása. 

 

Urbanizáció 

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 

megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és 

a fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása 

konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhasználásával. 

kialakulása, urbanizá-

ció jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 

 

Matematika: logikus 

gondolkodás, matema-

tikai eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek: a 

nyelvtanulás fontossá-

ga (motiváció). 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: a vallás szerepe, 

más kultúrák értékei-

nek elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat sza-

kaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társada-

lom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, 

aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, 

falu, város, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai 

ismeretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a vi-

lágvallások központjai. 
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10. évfolyam 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

 12 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

8 2 2 12 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgál-

tatás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazdasági kö-

zösség működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alap-

vető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, 

a folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszeré-

nek megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben 

való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges 

veszélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megisme-

rése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus 

értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó 

szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság I-III. 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piac-

gazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezé-

se, a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek 

jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú sta-

tisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok értelmezése 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő 

tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének megérté-

se, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség összefüg-

géseinek bemutatása országpéldákon. A gazdasági és a foglalkozási 

szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási átrétegződés bemu-

tatása példák alapján. 

 

Integrációs folyamatok 

 Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelé-

se; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együttmű-

ködés előnyeinek feltárása. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: az 

eltérő gazdasági 

fejlettség történelmi 

alapjai, Európa a 

20. század második 

felében, gazdaság-

történet. 

 

Matematika: sta-

tisztikai adatok 

értelmezése, ka-

matszámítás. 

 

Etika: a pénz szere-

pe a mindennapi 

életben. 

 

Informatika: digitá-

lis információforrá-
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 A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

 

 

A globalizáció I-II. 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális 

vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak 

bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának 

felismerése.  

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

 

A monetáris világ I-II. 

A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megis-

merése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde 

működésének jellemzői. Az infláció kialakulásában szerepet játszó té-

nyezők bemutatása, az infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, 

a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az 

adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. 

. A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megis-

merése. 

 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjté-

se, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási fel-

adatok megoldása. I-II. (gyakorlat) 

sok használata, 

informatikai eszkö-

zök használata. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a csa-

ládi gazdálkodás, a 

jövedelem, hitelfel-

vétel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

zöldmezős / barnamezős beruházás, értékpapír, adósságválság, Nemzet-

közi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai 

ismeretek 
A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Eu-

rópában 

Órakeret 

15 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

10 3 2 15 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Ma-

gyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak 

vonásai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való 

kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tu-

dományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági következ-

ményeinek beláttatása.  

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, 
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a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött sze-

repének, lehetőségeinek felismertetésével.  

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő tár-

sadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megisme-

rése iránt.  

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társa-

dalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői I-III. 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megisme-

rése, a társadalmi– gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemuta-

tása példák alapján. (gyakorlat) 

 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői I-VI. 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmi– gazdasági 

központok megismerése. 

A társadalmi– gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségei-

nek bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési 

utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, 

világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi 

szerepük feltárása. I-II. (gyakorlat) 

 

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, szol-

gáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása. (gyakorlat) 

 

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; 

eurorégiók a Kárpát– medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nem-

zetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Magyaror-

szág történelme. 

 

Vizuális kultúra: az 

épített környezet érté-

kei. 

 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és 

állatok. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hazai tájakról 

készült leírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: kulturális érték, 

a hazánkban élő nem-

zetiségek kulturális 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladó-

sodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforga-

lom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygép-

kocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, 

eurorégió. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Telepü-

léspéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és kulturális 

központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, gép- 

és vegyipari központ, válságterület települése, idegenforgalmi központ, 

védett természeti és kulturális érték helyszíne, világörökség helyszín. 
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

16 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

12 3 1 16 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető 

elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a 

kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott 

értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény ki-

alakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, 

információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a konti-

nens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az Európai 

Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek kiegyenlítő-

désére irányuló programok, alapok jelentőségének megértése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió I-II. 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a 

világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlett-

ség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése. 

 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei I-IV. 

Németország, Franciaország, a Benelux államok és az Egyesült Ki-

rályság gazdaságának szerepe az Európai Unió gazdaságában. 

 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc gaz-

daságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelé-

se. 

 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemutatá-

sa: Olaszország; Spanyolország és Görögország. I-II. 

 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai I-II. 

A piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági követ-

kezményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, Szlovákia, 

Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Európa a 20. század máso-

dik felében, az Európai 

Unió kialakulása, Szovjet-

unió, szocializmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

útleírások, tájleírások. 

 

Informatika: digitális in-

formációforrások használa-

ta, informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika: más kultúrák értéke-

inek tisztelete. 
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A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a 

fejlődést nehezítő társadalmi-gazdasági tényezőinek kiemelése. 

 

Kelet-Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi-gazdasági 

fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének 

alakulásában. 

 

Egy választott térség / ország megadott szempontok szerinti bemuta-

tása I-III. 

Pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött informá-

ciók alapján. (gyakorlat) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzárkó-

zás. 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek 

központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik, 

Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon, 

Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, 

Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, Várna, Velen-

ce, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frank-

furt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, 

Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, 

Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társa-

dalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

16 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

12 3 1 16 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-

gazdasági és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességé-

nek beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 

okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismer-

tetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség kialakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk ér-

telmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi jogok 
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(pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése 

iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi fejlő-

dést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben való 

közreműködés képességének alakításával.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza I-V. 

Délnyugat–Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet–Ázsia gazdasági 

fejlődésében. 

A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének 

sajátos vonásai.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

 

Amerika regionális földrajza I-V. 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ gaz-

dasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlő-

dés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések bizonyítása; 

az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés sajátos vonásai-

nak és okainak bemutatása.  

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük 

az együttműködésben példák alapján. 

Latin–Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadal-

mi– történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi különbsé-

gei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellent-

mondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az országok 

világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. Brazília feltö-

rekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő 

tényezők kiemelése. 

  

Afrika regionális földrajza I-II. 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők 

értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok 

feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése.  

Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlí-

tása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A 

Dél–afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezők be-

mutatása.  

 

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti be-

mutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött 

információk alapján. I-III. (gyakorlat) 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ókori öntö-

zéses kultúrák (Egyip-

tom, Mezopotámia, 

India, Kína), világval-

lások gyarmatosítás, 

nagy földrajzi felfede-

zések, az Amerikai 

Egyesült Államok 

megalakulása. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: útleírások, 

tájleírások. 

 

Művészetek: távoli 

tájak népeinek kulturá-

lis értékei. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társa-

dalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai 

válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, 

eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, 

Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Ma-

rokkó, Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, 

Chile, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria; Atlanta, 

Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Hous-

ton, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ot-

tawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington.  
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

 12 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

8 3 1 12 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő 

természeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként 

megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti problé-

máinak feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasági folya-

matok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és 

fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából alap-

vető fontosságú. A lokális folyamat – globális következmény elv értele-

mében az egyén és a helyi közösségek felelősségének belátása.  

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a környe-

zetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakítása, a 

témához kapcsolódó médiában elhangzó információk kritikus értelme-

zése.  

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt 

tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi 

körben egyaránt.  

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínű-

ségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő magatartás-

forma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos alkalma-

zása a mindennapi életben, és majd később a munka világában is.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az össze-

függések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményei-

nek igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, 

Kémia: a szennyező-

désekhez kapcsolódó 

kémiai folyamatok, 
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életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat össze-

függéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési fo-

lyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak 

jellemzőinek bemutatása példákon. 

 

Urbanizációs válság 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi jel-

lemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következmé-

nyeinek feltárása példákkal.  

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak fel-

ismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak 

igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatá-

sai.  

A biogazdálkodás jellemzése.  

 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés kö-

vetkezményei I-III. 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az ener-

gia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése, 

az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a terme-

lésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos fo-

gyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése. (gya-

korlat) 

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolá-

sa, a különböző megoldási lehetőség összevetése. (gyakorlat) 

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny köz-

reműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a 

regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a 

fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védelmé-

ben tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, 

a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A 

megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források feldol-

gozásával. (gyakorlat) 

szennyezőanyagok, 

gyártási folyamatok, 

műanyagok, égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálko-

zás, hiánybetegségek, 

elhízás, GMO, rend-

szertan, védett növé-

nyek és állatok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: demográ-

fia, urbanizáció. 

 

Fizika: energia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: családter-

vezés, tudatos fo-

gyasztói magatartás. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: a jövő generá-

cióért érzett felelős-

ség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klí-

maváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás csök-

kenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelme-
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zési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló energiaforrások, 

energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulla-

dék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és glo-

bális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásá-

nak helyszínei. 

 

 

 

A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI  

A KÉT ÉVFOLYAMOS CIKLUS VÉGÉN 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi (általános és leíró 

természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Ren-

delkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető ada-

tok és az időbeli változások nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a leolvasott adatok 

értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgá-

sában megnyilvánuló törvényszerűségeket.  

Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti 

egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését.  

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, 

jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért kör-

nyezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. 

Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és 

törvényszerűségek értelmezésére. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerésére és megfogalma-

zására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan.  

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat a világ társadalmi-

gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a világgazdaságban betöltött szerepüket. 

Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve országok eltérő társadalmi-

gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének időbeli változásait.  

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék ellentmondásait.  

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség területi 

különbségeit és ennek okait. 

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a környezető országokkal 

kialakult regionális együttműködések szerepét  

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a 

lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Földün-

ket érintő globális társadalmi és gazdasági problémákat.  

Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossá-

ga mellett.  

Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák mérséklésben, nevezzék 

meg konkrét példáit.  

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések elvégzé-
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sére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tar-

talmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges ele-

mek kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.  

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazni, lo-

gikusan érvelni.  

Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi 

életben.  

Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben.  

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok 

megoldásakor.  

Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább 

földrajzi ismereteiket. 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása során, illetve a 

mindennapi életben.  

Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjelení-

tő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban meghatározott topográfiai fogalmakhoz 

kapcsolódó tartalmakat. 
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MELLÉKLETEK 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI FOGALMAK 

TÉMAKÖR 

VIZSGASZINT 

Középszint Emelt szint 

1. Térképészet 

a térképi ábrázolás 

Általános fogalmak: 

térképvázlat, térkép, föld-

gömb, vetület, méretarány, 

vonalas aránymérték, topo-

gráfiai-, földrajzi-, tematikus 

térkép, atlasz, kis-, közepes- 

és nagy méretarányú térkép, 

szintvonalas-, színfokozatos-, 

árnyékolásos domborzat-

ábrázolás 

 

sík-, henger-, kúpvetület, terület-

tartó és szögtartó vetület, sík-

rajz, domborzatrajz, névrajz, 

domborzati alapelemek, lejtő-

szög, 

 

tevékenységek a térké-

pen és a térképpel 

 

tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvés, tengerszint 

feletti magasság, magassági 

szám, abszolút és relatív ma-

gasság, látóhatár (horizont), 

keresztmetszet, tömbszelvény,  

földrajzi fokhálózat, szélessé-

gi és hosszúsági kör (délkör, 

meridián), helymeghatározás, 

távolságmérés és meghatáro-

zás, északi-, déli-, keleti-, 

nyugati félgömb, jelkulcs, 

kilométer-hálózat, keresőhá-

lózat, tájolás, fő- és mellék-

világtáj, csillagászati és föld-

rajzi északi irány 

álláspont-meghatározás, terület-

számítás, 

metszetszerkesztés, mágneses 

deklináció 

 

az űrtérképezés űrszonda, távérzékelés, ha-

misszínes felvétel, légi- és 

műholdfelvétel 

űrkutatás, felbontó-képesség 

Az 1. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérí-

tő, Északi sarkkör, Déli sark-

kör, Északi-sark, Déli-sark, 

Greenwich, kezdő hosszúsági 

kör 

Landsat, Spot műholdak, 

Eumetsat 

2. Kozmikus környeze-

tünk 

a Naprendszer kiala-

kulása, felépítése, he-

Általános fogalmak: 

kozmikus környezet,  

fényév, csillagászati egység 

(CSE),  

csillag, bolygó, kőzetbolygó 

(Föld-típusú), gázbolygó (Ju-

 

földközéppontú (geocentrikus) 

és napközéppontú (heliocentri-

kus) világkép,  

galaxis, extragalaxis,  

kisbolygó 
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lye a Világegyetem-

ben 

piter-típusú), a bolygók moz-

gástörvényei, gyűrűrendszer, 

hold, üstökös, meteor, meteo-

rit, bolygóközi anyag 

a Nap és kísérői a Nap gömbhéjai, 

napkitörés, napszél, napfolt, 

sarki fény,  

nap- és holdfogyatkozás, 

holdfázisok 

plazma, termonukleáris folya-

mat,  

fotoszféra, kromoszféra, 

holdtenger, kráter,  

csillagkép, csillagrendszer 

a Föld és mozgásai 

 

földalak (geoid),  

tengely körüli forgás, Nap 

körüli keringés, látszólagos 

és valós mozgás, év, nap, 

napszakok,  

napi és évi időszámítás,  

naptári év, szökőév, helyi idő, 

zónaidő, időzóna,  

tengelyferdeség, tavaszi és 

őszi napéjegyenlőség, nyári 

és téli napforduló, csillagá-

szati évszakok 

forgási ellipszoid, 

zenit, ekliptika, 

közép napidő, napév, világidő, 

delelési magasság, 

dátumválasztó vonal  

 

 

 

Az 2. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, 

Naprendszer, Nap, Hold, 

Merkur, Vénusz, Mars, Föld, 

Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, 

Neptunusz, Plutó, 

Sarkcsillag, Nagy-Göncöl 

Ptolemaiosz, Kopernikusz, G. 

Bruno, Galilei, Kepler, Newton, 

J. Gagarin, N. Amstrong, E. 

Aldrin, 

Galaktika (Galaxis), 

Juliánus-naptár, Gergely-naptár, 

Androméda-köd 

3.1. A kőzetburok 

földtörténet 

Általános fogalmak: 

földtan (geológia), ásványtan, 

kőzettan,  

a földtörténet időegységei: 

idő, időszak, kor, ős-, ó-, kö-

zép- és újidő, ősmaradvány, 

őslégkör, ősóceán, ózon,  

ősmasszívum, kaledóniai-, 

variszkuszi-, eurázsiai-, paci-

fikus hegységképződés, 

harmad és negyedidőszak, 

jégkor (pleisztocén), jelenkor 

(holocén)  

 

viszonylagos (relatív) és tényle-

ges (abszolút) kormeghatározás, 

vezérkövület, 

paleomágnesesség,  

őskontinens, 

kambrium, ordovícium, szilur, 

devon, karbon, perm, triász, 

júra, kréta, eocén, oligocén, mi-

océn, pliocén, glaciális, 

interglaciális, 

biológiai evolúció 

geoszférák gömbhéj, kőzetburok (lito-

szféra), vízburok (hidroszfé-

ra), levegőburok (atmoszfé-

ra), bioszféra, talajburok, 

belső hő, geotermikus 

grádiens, földmágnesség, 

földkéreg, földköpeny, kül-

ső és belső mag, aszteno-

szféra (lágyköpeny) 
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lemeztektonika magma, magmaáramlás, 

óceáni és szárazföldi kőzet-

lemez, óceáni hátság, mély-

tengeri árok, mélytengeri 

síkság, hasadékvölgy, 

kontinensvándorlás, alábukás, 

beolvadás, távolodó-, közele-

dő (ütköző)-, elcsúszó le-

mezmozgás, 

érc, mélységi magmatizmus, 

felszíni vulkánosság, láva, 

vulkáni hamu, párnaláva, 

pajzsvulkán, rétegvulkán, 

kürtő, kráter, robbanásos vul-

kán, vulkáni szigetív, vulkáni 

utóműködés, gejzír, földren-

gés, szeizmográf, rengésfé-

szek (epicentrum), rengés-

központ (hipocentrum), utó-

rengés 

térrövidülés,  

 

nehéz-, színes- és nemesfémérc, 

bázisos-, savanyú- és semleges 

vulkáni kőzet, telér, bazaltfenn-

sík, kráter- és kaldérakúpos tűz-

hányó, forrópontos vulkán, 

fumarola, szolfatára, mofetta, 

savanyúvíz, földrengéshullám, 

tengerrengés 

 
a hegységképződés típusai: 

(két kontinentális-, két óceá-

ni-, óceáni és szárazföldi le-

mez ütközésével); hegység-

rendszer, szerkezeti mozgá-

sok,  

gyűrődés, redő,  

vetődés, vetősík, törésvonal, 

rög, sasbérc, árok, lépcsővi-

dék, medence, 

geoszinklinális, hegységképző-

dési szakaszok 

(üledékfelhalmozódás, 

tektogenezis, orogenezis), re-

dőboltozat, redőteknő, álló-, 

ferde-, fekvő- és áttolt redő 

kőzetek, ásványok ásvány, kőzet, kristály,  

mélységi magmás kőzet, vul-

káni kiömlési kőzet, vulkáni 

törmelékes kőzet; 

törmelékes-, vegyi-, szerves 

üledékes kőzet; 

átalakult kőzet, 

kvarc, kősó, mészkő, homok, 

homokkő, lösz, kőszénfajták, 

kőolaj, földgáz, agyag, bau-

xit, vasérc, gránit, andezit, 

bazalt, riolit, tufák, márvány, 

palás kőzetek 

kőzetanyag-körforgás,  

üledékes érc, ásványi nyers-

anyag 

nagyszerkezeti egysé-

gek 

ősföld (ősmasszívum), fedett 

és fedetlen ősmasszívum, 

táblás vidék, 

röghegység, gyűrthegység, 

vulkanikus hegység, 

süllyedékterület, óceáni me-

dence, óceáni hátság, mély-

töréses gyűrthegység 
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tengeri árok,  

feltöltött és lepusztult síkság  

felszínformálódás aprózódás, mállás, szállítás, 

lepusztulás, felhalmozás, 

külső és belső erők, 

felszínformák: mélyföld, al-

föld, fennsík, dombság; kö-

zép- és magashegység; lánc-

hegység; hátság, völgy, hágó, 

szoros, medence; tanúhegy 

kémiai és biológiai mállás, lejtős 

tömegmozgás (csuszamlás, su-

vadás, omlás), talajfolyás, 

löszforma 

A 3.1. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Eurázsiai-, Pacifikus-, 

Variszkuszi-, Kaledóniai- 

hegységrendszer 

Wegener, 

Pangea, Laurázsia, Gondwana 

3.2. A levegőburok 

szerkezete 

Általános fogalmak: 

légkör, alsó-, középső-, felső 

légkör, 

troposzféra, sztratoszféra, 

ózonréteg, 

állandó-, változó-, erősen 

változó gázok, vendéganya-

gok 

őslégkör, mai légkör,  

termoszféra, ionoszféra, 

exoszféra, 

tropo-, sztrato- és mezopauza,  

 

felmelegedés besugárzás, visszaverődés, 

hőelnyelődés, kisugárzás, 

üvegházhatás, fényvisszave-

rő-képesség (albedo), 

felmelegedés és lehűlés, mó-

dosító tényezőik, 

a hőmérséklet napi és évi 

járása, napi-, havi-, évi kö-

zéphőmérséklet, napi 

hőingás, évi közepes hőingás, 

abszolút hőingás, izoterma 

fordított hőrétegződés (hőmér-

sékleti inverzió),  

 

 

napfénytartam, tenyészidőszak, 

hőösszeg, lejtőkitettség, napál-

landó 

a levegő mozgása légnyomás, szél, eltérítő erő, 

izobár, mérsékelt övezeti 

ciklon és anticiklon, hideg- 

és melegfront, frontátvonu-

lás,  

homokfodor, szélbarázda, 

homokbucka (dűne), kőgom-

ba, 

szélrendszer, passzát, nyuga-

tias szelek, sarki szelek, álta-

lános légkörzés, hőmérsékleti 

(termikus) egyenlítő, mon-

szun szélrendszer, forró- és 

mérsékelt övezeti monszun  

okklúziós front, 

trópusi ciklon (hurrikán, tájfun, 

orkán), tornádó, helyi szelek 

(parti szél, hegy-völgyi szél), 

főn, 

defláció, szélmarás, barkán, def-

lációs tanúhegy,  

 

futóáramlás 

csapadékképződés tényleges és viszonylagos 

vízgőztartalom, harmatpont, 

telítettség, túltelítettség, ki-

fátyol (cirrus)-, réteg (stratus)-, 

gomoly (cumulus)-, esőfelhő  

kondenzációs mag, áramlási és 
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csapódás, felhőképződés, 

csapadékképződés, felhő, 

köd, hulló csapadékfajták, 

talajmenti csapadékfajták, 

csapadéktérkép, aszály 

sugárzási köd 

izohiéta, 

felszíni leöblítés, vonalas erózió, 

mikroklíma 

időjárás és éghajlat 
idő, időjárás, éghajlat, meteo-

rológia, éghajlattan; időjárási 

térkép 

 

 időjárási és éghajlati elem: 

napsugárzás, hőmérséklet, 

légnyomás, szél, csapadék, 

éghajlatválasztó hegység,  

globális felmelegedés, 

ózonréteg-elvékonyodás, 

éghajlatváltozás, 

légszennyező anyagok, sa-

vas eső 

emisszió, transzmisszió, 

imisszió, 

szmog, savas ülepedés 

A 3.2 témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

„fagyosszentek‖, „Medárd-

nap‖, „vénasszonyok nyara‖ 
Coriolis-erő, Azori-, Szibériai-

anticiklon 

3.3. A vízburok 

világtenger 

Általános fogalmak: 

hidrológia, vízburok (hidro-

szféra), vízháztartás, vízkör-

forgás,  

világtenger, óceán, tenger, 

tengerszoros, öböl, szárazföl-

di talapzat (self), fajhő, sótar-

talom, hűtő-fűtő hatás,  

hullámzás, hideg és meleg 

tengeráramlás, tengerjárás, 

apály, dagály, deltatorkolat, 

tölcsértorkolat, épülő part, 

turzás, lagúna, pusztuló part, 

tagolt- és tagolatlan part 

beltenger, peremtenger, földközi 

tenger,  

kontinentális lejtő, 

pozitív és negatív hőmérsékleti 

anomália, 

tengeri vízkörzés, 

szökőár, vakár, vihardagály,  

abrázió, hullámmorajlás, hul-

lámtörés 

tavak állóvíz, tó, fertő, mocsár, 

láp, 

kimélyített és elgátolt tóme-

dence,  

jégvájta-, gleccser-, morotva-, 

szélvájta-, moréna által elgá-

tolt-, tektonikus eredetű-, 

mesterséges tó,  

feltöltődés 

tengerszem, maradvány-, dolina-

, polje-, kráter-, kaldérató, 

eutrofizáció 

folyóvizek vízgyűjtő terület, vízválasztó, 

fő- és mellékfolyó, lefolyásos 

és lefolyástalan terület, vízál-

lás, vízhozam, vízjárás, árvíz, 

a folyó munkavégző képessé-

ge, feltöltődő (alsó)-, oldala-

zó (közép)-, bevágódó (felső)  

sodorvonal, 

folyóterasz, jövevényfolyó, idő-

szakos folyó,  
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szakaszjelleg, hordalék, hor-

dalékkúp, zátony, sziget, V-

keresztmetszetű völgy 

szoros, szurdok, kanyon 

felszín alatti vizek felszín alatti víz, talajnedves-

ség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, 

belvíz, artézi víz,  

ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, 

karsztvíz, forrás, 

karsztformák: víznyelő, doli-

na (töbör), polje, karrmező, 

cseppkő, barlang, barlangi 

patak, karsztforrás 

 

vízgazdálkodás folyószabályozás, mederkot-

rás, árvízvédelmi gát, ártér, 

ármentesített terület, víztáro-

zó, vízlépcső, belvízvédelem, 

ivóvíz, ipari víz, vízforgatás, 

csápos kút, artézi kút, víz-

energia, öntözés, szennyvíz-

tisztítás, vízszennyező forrá-

sok, vízvédelem, belvízi- és 

tengerhajózás, halászat, ten-

geri erőforrások 

közműolló, 

nitrátosodás, 

mechanikai-, biológiai- és kémi-

ai szennyvíztisztítás, 

vízkészlet 

 

jég és munkája hóhatár, belföldi jégtakaró, 

magashegységi jég, gleccser, 

lavina, gleccserpatak, U-

alakú völgy, jégcsiszolta fel-

szín, morénasánc, 

morénasíkság, tóhátság, fjord 

jégképződés, firn (csonthó), kár-

fülke, vásott szikla, ősfolyam-

völgy, 

vándorkő  

A 3.3. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Golf-, Észak-atlanti-, Labra-

dor-, Humboldt-, Oja-shio-, 

Kuro-shio-áramlás 

 

3.4. A talaj 

 

talaj, humusz, talajképződés, 

talajpusztulás, talajlevegő,  

trópusi vörösföldek, mezősé-

gi-, barna erdő-, szürke erdő 

(podzol)-talaj,  

szikes talajok,  

talajerózió, talajvédelem 

anyakőzet, 

talajszintek: A-, B-, C-szint, 

zonális és azonális talaj, tundra-

talaj, laterit, terra rossa, sivatagi 

talajok, láptalaj, rétitalaj, 

rendzina, váztalajok, 

szikesedés 

A 3.4. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

 Dokucsajev 

4. A földrajzi övezetesség  
Általános fogalmak 

éghajlat, övezetesség, 

szoláris és valós éghajlati 

övezet, 

természetföldrajzi övezetes-

ség, vízszintes és függőleges 

természetföldrajzi övezetes-

galériaerdő, erdős-, cserjés-, 

füves szavanna, 

nedves és száraz szavanna, 

macchia, 

tőzegmohaláp, 

pampa, préri, sztyep, 

fahatár 
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ség, 

övezet, öv, vidék, terület; 

forró övezet, mérsékelt öve-

zet, hideg övezet; 

egyenlítői öv, átmeneti öv, 

térítői öv, egyenlítői éghajlat, 

szavanna éghajlat, trópusi 

sivatagi éghajlat, monszun 

vidék, forró övezeti monszun 

éghajlat; meleg-mérsékelt öv, 

monszun terület, mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, 

mediterrán terület, mediter-

rán éghajlat, valódi mérsékelt 

öv, óceáni terület, óceáni 

éghajlat, mérsékelten száraz-

földi terület, nedves-kon-

tinentális éghajlat, szárazföl-

di terület, száraz-kontinen-

tális éghajlat, szélsőségesen 

szárazföldi terület, mérsékelt 

övezeti sivatagi éghajlat, 

hideg-mérsékelt öv, tajga 

éghajlat;  

sarkköri öv, sarkvidéki öv, 

tundra éghajlat, állandóan 

fagyos éghajlat; 

esőerdő (trópusi esőerdő), 

szavanna, monszunerdő 

(dzsungel), keménylombú 

erdő, babérlombú erdő, 

lomboserdő, tajga, tundra, 

erdős és füves puszta, 

erdőhatár, havasi legelő, 

sziklahavas, „örök fagy” 

Megjegyzés: Az övezetek, övek környezeti problémáival kapcsolatos fogalmak a globális vál-

ságproblémáknál jelennek meg. 

5. Népesség- és település-

földrajz 

népességföldrajz 

Általános fogalmak 

népességföldrajz, demográ-

fia, népességrobbanás, ter-

mészetes szaporul♣at, népes-

ségfogyás, elöregedő és fiata-

lodó társadalom, népesedési 

szakasz, korfa, kor- és foglal-

kozási szerkezet, születéskor 

várható átlagos élettartam, 

analfabétizmus, 

emberfajta, europid-, negrid-, 

mongolid-, ausztralid ember-

 

nagyrassz, alrassz, 

keveréknépek, 

őslakos (bennszülött), természeti 

vallás, 

indoeurópai-, uráli nyelvcsalád, 

nemzet, nemzetiség, etnikum, 

egy- és többnemzetiségű állam, 
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fajta,  

akklimatizáció, nyelvcsalád, 

világnyelv, világvallás, nép-

sűrűség, népességkoncentrá-

ció, belső vándorlás 

nemzeti azonosságtudat (identi-

tás), 

keresztény, mohamedán, hin-

du, buddhista vallás, nemzet-

közi- és interkontinentális 

vándorlás, ingázás, vendég-

munkás, menekült, bevándor-

ló, illegális munkavállalás 

településföldrajz település, infrastruktúra, 

szórványtelepülés, csoportos 

település, 

tanya, farm, falu, város, apró 

és óriásfalu, 

szabálytalan alaprajzú (hal-

maz)-, úti-, szabályos alap-

rajzú falu, 

településhalmaz (agglomerá-

ció),  

városodás, városiasodás, ur-

banizáció, 

bolygóváros, alvóváros, köz-

ponti szerepkör, 

belső munkahelyöv (city), 

belső lakóhelyöv, külső mun-

kahelyöv, külső lakóöv, 

urbanizációs ártalmak, nyo-

mornegyed 

 

 

bokor-, sor-, szórt tanya, 

 

ellenvárosodás, elővárosodás, 

kertváros, 

sokközpontú agglomeráció, kör-

gyűrűs-övezetes városszerkezet, 

slum, gettó, 

óriásváros (megalopolisz), 

mezőváros, vásárváros, 

városklíma 

6. A világ változó 

társadalmi-gazdasági 

képe 

világgazdaság 

Általános fogalmak 

termelés, fogyasztás, terme-

lőerő, természeti erőforrás, 

humán erőforrás,  

természeti környezet, társa-

dalmi környezet, földrajzi 

környezet, 

gazdasági ágazat (szektor), 

primer-, szekunder-, tercier és 

kvaterner szektor, aktív kere-

ső, eltartott, munkanélküli, 

foglalkozási átrétegződés,  

gazdasági fejlettség, termelé-

kenység, gazdasági növe-

kedés, 

bruttó hazai termék (GDP), 

bruttó nemzeti termék (GNP), 

alacsony, közepes és magas 

K+F tevékenység, 

extenzív és intenzív gazdasági 

növekedés, 

életminőség, 
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jövedelmű ország,  

fejlett és fejlődő ország, 

életszínvonal, 

világgazdaság, nemzetgazda-

ság, önellátó gazdaság, piac-

gazdaság, gazdasági rend-

szerváltás, 

közösségi-, állami és magán-

tulajdon, privatizáció, piac, 

ár, árrendszer, kínálat, keres-

let, nyereség (profit), piaci 

verseny, versenyképesség, 

társadalmi egyenlőtlenség, 

szociális háló,  

nemzetközi munkamegosztás, 

szakosodás (specializáció), 

globalizáció, világpiac, glo-

bális világgazdaság, világ-

gazdasági korszakváltás,  

multi- (transz-) nacionális 

vállalat, 

túltermelési válság, tudomá-

nyos-technikai forradalom, 

tömegáru-termelés, mono-

polkapitalizmus, 

tervutasításos gazdaság, direkt 

és indirekt gazdasági irányítás, 

gazdasági liberalizmus,  

egyéni és társas vállalkozás,  

konjunktúra, dekonjunktúra, 

recesszió,  

 

globalizálódás, 

 

vertikális vállalati és területi 

integráció, 

 

anya- és leányvállalat, 

innováció, 

 fogyasztói társadalom, jóléti 

állam, 

kőolajár-robbanás, 

ipari (indusztriális) társada-

lom, ipar utáni (poszt-

indusztriális) társadalom, 

információs társadalom (gaz-

daság),  

árucsere, nemzetközi keres-

kedelem, 

szabadkereskedelem, vám, 

vámunió, támogatás (szub-

venció), kvóta, 

bel- és külkereskedelem, kül-

kereskedelmi nyitottság, po-

zitív és negatív külkereske-

delmi mérleg, kereskedelmi 

áruszerkezet, kereskedelmi 

társulás, integráció, szabad 

kereskedelmi övezet, közös 

piac, gazdasági unió, regioná-

lis gazdasági integráció, 

eurorégió, egységes belső 

piac, áru- és szolgáltatáske-

reskedelem, regionális politi-

cserearányromlás, deficit (mér-

leghiány), protekcionizmus, 

árudömping, embargó, barter, 

kedvezményes (preferenciális) 

övezet,  

politikai unió 
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ka, felvevőpiac, 

húzóágazat, szerkezetváltás, 

válságágazat, kooperáció 

mezőgazdaság mezőgazdaság, növényter-

mesztés, állattenyésztés, er-

dő-, hal- és vadgazdálkodás, 

élelmiszergazdaság, agrár-

gazdaság, agrárország, agro-

technika, külterjes (extenzív) 

és belterjes (intenzív) gazdál-

kodás, 

teraszos művelés, hagyomá-

nyos mezőgazdaság,  

égető-talajváltó gazdálkodás, 

kapás földművelés, ugarolás, 

ültetvényes gazdálkodás, mo-

nokultúra, öntözéses gazdál-

kodás, árasztás, oázisgazdál-

kodás, száraz művelés, 

nomád pásztorkodás, vándor-

ló állattenyésztés, istállózó 

állattenyésztés, 

vegyes mezőgazdaság, szako-

sodott mezőgazdaság, öveze-

tes növénytermesztés, kispa-

raszti gazdaság,  

tenyészidőszak, hőösszeg, 

birtokkoncentráció, 

részesbérleti rendszer, 

idénymunkás, 

 

 

latifundium, 

 

 

duális szerkezetű mezőgazda-

ság, 

kollektivizálás, állami gazdaság, 

termelő szövetkezet, értékesítési 

szövetkezet,  

háztáji gazdaság, iparszerű 

mezőgazdaság, 

 
szövetkezeti gazdálkodás, 

farmgazdaság, városellátó 

övezet, 

szántó, kert, gyümölcsös, rét 

és legelő, nádas, erdő, 

termőkörzet, történelmi bor-

vidék, 

közös agrárpolitika, mennyi-

ségi korlátozás, 

élelmiszer túltermelés 

„zöld forradalom‖, 

 

 

 

lefölözés 

energiagazdaság energiagazdaság, energiahor-

dozó, elsődleges és másod-

lagos energiaforrás,  

megújuló és fogyó energia-

hordozó, alternatív energia-

forrás, energiaszerkezet, 

energia-újrahasznosítás 

energiahatékonyság 

ipar gyáripar, ipari forradalom, 

iparosodás,  

technológiai és ipari park, 



 

 1446 

kitermelő-, alapanyaggyártó- 

és - feldolgozó ipar; kézmű-

ipar, nehézipar, könnyűipar, 

élelmiszeripar,  

kulcsiparág, csúcstechnoló-

gia, elektronika, elektrotech-

nika, mikroelektronika, bio-

technológia, környezetvédel-

mi ipar, 

ipari telepítő tényezők, ipar-

vidék, hagyományos ipar-

vidék 

technopolisz, 

beszállító, összeszerelő szerep-

kör, 

agyelszívás („braindrain‖), 

exportösztönző iparpolitika 

infrastruktúra 

és szolgáltatás 

közlekedés, személyszállítás, 

áruszállítás, 

hagyományos és kombinált 

szállítási-közlekedési mód, 

közlekedési hálózat, egyköz-

pontú (sugaras) szerkezetű 

hálózat, tömegközlekedés, 

tranzithelyzet, transzkonti-

nentális útvonal, belvízi ha-

jóút,  

anyagi-, humán- és intézmé-

nyi infrastruktúra 

 

 
gazdasági és társadalmi szol-

gáltatás, 

tömegkommunikáció, árufor-

galmi (logisztikai) központ,  

hírközlés, 

idegenforgalom, belföldi és 

nemzetközi turizmus, idegen-

forgalmi körzet, 

kulturális-, gyógy-, öko-, 

konferencia-, falusi turizmus 

távmunka, 

kereskedelmi szálláshely, 

 

szolgáltatás-turizmus 

A pénz világa pénz, készpénz, bankszámla-

pénz, valuta, deviza, konver-

tibilitás, valutaárfolyam, 

állampapír, értékpapír, rész-

vény, kötvény, folyószámla, 

hitel, kamat, infláció, 

tőzsde, érték- és árutőzsde, 

tőke, pénztőke, nemzetközi 

tőkeáramlás, értékpapír-

befektetés, működőtőke-be-

fektetés, fizetőképes kereslet,  

költségvetési hiány, hitelké-

pesség, adósság, eladósodás, 

átütemezés, árfolyamválto-

zás, cserearány, adóparadi-

csom 

árupénz, papírpénz, bankjegy, 

érme,  

tőzsdeindex, 

rekonstrukciós- és zöldmezős 

beruházás, 

 

adósságválság, 

rövid- és hosszú lejáratú adós-
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ság (hitel), rögzített és változó 

kamatozású hitel, 

külső és belső adósságállomány, 

rögzített árfolyam, 

monetáris világgazdaság, 

feketepiac, „láthatatlan jövede-

lem‖, 

off-shore cég 

Az 6. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

 

Európai Unió, Közép-európai 

Szabadkereskedelmi Megál-

lapodás (CEFTA), 

Alpok-Adria Közösség, 

Kárpátok Eurorégió, 

Nemzetközi Valutaalap 

(IMF), Világbank, 

Egyesült Nemzetek Szerveze-

te (ENSZ), Nevelésügyi Tu-

dományos és Kulturális Szer-

vezet (UNESCO), Egészség-

ügyi Világszervezet (WHO),  

Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), 

Kőolaj-exportáló Országok 

Szervezete (OPEC) 

 

Észak-amerikai Szabadkereske-

delmi Társulás (NAFTA), 

Délkelet-ázsiai Nemzetek Szö-

vetsége (ASEAN), 

Európai Szabadkereskedelmi 

Társulás (EFTA), 

Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD),  

Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO), 

Vöröskereszt és Vörös Félhold 

Társaságok Szervezete, Európa 

Tanács, 

Dow Jones-index, BUX-index 

7. A világgazdaságban 

különböző szerepet be-

töltő régiók, 

országcsoportok és or-

szágok 

 

Általános fogalmak: 

gazdasági polarizáció, világ-

gazdasági pólus (erőtér), 

centrum és periféria, egy- és 

többpólusú világgazdaság, 

duális gazdasági szerkezet, 

„banánköztársaság‖, „olaj-

ország‖, tranzitország, 

egyedi gazdasági szerepkör  

 

8. A globális válságprob-

lémák földrajzi vonat-

kozásai 

Általános fogalmak: 

természetes és mesterséges 

ökoszisztéma, 

helyi, regionális és globális 

probléma,  

túlnépesedés, a népesség el-

öregedése, népességfogyás, 

születésszabályozás, 

éhezés, éhségövezet, alultáp-

láltság, társadalmi egyen-

 

 

túlhalászás, 
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lőtlenség, világélelmezési 

válság, túlfogyasztás, 

eltartóképesség, fizetőképes 

kereslet, 

energiaválság, nyersanyaghi-

ány, 

mennyiségi és minőségi éhezés 

 

 

 

 
globális felmelegedés, elsa-

vanyodás,  

háborús és katasztrófave-

szély, népességvándorlás, 

környezeti válság, veszélyez-

tetett élőhely, biológiai sokfé-

leség csökkenése, erdőirtás, 

felégetés, füves területek fel-

törése, túllegeltetés, 

elsivatagosodás, 

környezetgazdálkodás, nem-

zeti park, természetvédelmi 

terület, tájvédelmi körzet, 

bioszféra rezervátum, termé-

szetvédelem, környezetvéde-

lem, környezetvédelmi tör-

vény, világörökség, fenntart-

ható fejlesztés, 

hulladékgazdálkodás 

 

 

Az 8. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

az ENSZ Környezetvédelmi 

Programja, 

Élelmezési és Mezőgazdasági 

Szervezet (FAO), 

Ember és Bioszféra (MAB-

program), 

Természetvédelmi Világnap 

(WWF) 

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

A földrajz érettségi vizsga topográfiai követelményei – közép- és emelt szinten egyaránt – 

az általános és a részletes érettségi követelményekre épülnek. 

A vizsgán a topográfiai fogalmakkal kapcsolatban elvárható tevékenységek: 

 • a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetüket, fekvésüket; 

 • tudja megmutatni azokat különböző térképeken (falitérképen, atlaszban); 

 • tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen; 

 • kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes topográfiai fogalmakhoz. 

Világegyetem 
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Tejútrendszer (Galaxis), Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptunusz, Plútó, 

Szaturnusz,Uránusz, Vénusz; Hold. 

Föld 

Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi sark-

kör, Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör (greenwichi délkör); 

Óceánok: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger; 

Földrészek: Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa; 

Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, 

Csendesóceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-

lemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-

hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-

hegységrendszer; 

Egyéb: Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék. 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikai-

magasföld, Kanári-szigetek, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-

csoport), Kongó-medence, Líbiai-sivatag, Madagaszkár, Namib-sivatag, Szahara, Szudán, 

Teleki-vulkán; Száhel (öv); 

Vízrajz: Csád-tó, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Niger, Nílus, Szuezi-

csatorna,Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát); 

Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, 

Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia; 

Városok: Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria. 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika; 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Ata-

cama-sivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guya-

nai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Labrador-

félsziget(Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Para-

ná-alföld, Popocatépetl, Préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy; 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, La Plata, Mexikói-öböl, Mississippi, 

Nagytavak (Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna, 

Paraná, Szt. Lőrinc-folyó; 

Országok: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Dominikai Köz-

társaság (Dominika), Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela; 
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Városok: Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston, 

LosAngeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San 

Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-

hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea; 

Vízrajz: Murray; 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland; 

Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington. 

Ázsia 

A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, 

KözépÁzsia, Belső-Ázsia; 

Tájak: Angara-ősföld, Arab-félsziget, Arab-ősföld, Bali, Csomolungma (Mt. Everest), Dek-

kán-fennsík (Dekkán-ősföld), Dél-kínai-hegyvidék (Kínai-ősföld), Fuji, Fülöp-szigetek, Góbi, 

Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, 

Iráni-felföld, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-

félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Kuznyecki-medence, Mezopotámia, Nyugat-

szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld; 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, Eufrátesz, Holt-tenger, 

Indus,Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Léna, Mekong, 

Ob, Perzsa-öböl (Arab-öböl), Sárga-folyó, Tigris; 

Országok: Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indoné-

zia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország; 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong, Isz-

tambul, Jakarta, Jekatyerinburg, Jeruzsálem, Kanton, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Manila, 

Mekka, Novoszibirszk, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-

Jaffa, Tokió, Újdelhi, Uszty-Ilimszk, Vlagyivosztok. 

Európa 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-

Európa, Nyugat-Európa; 

Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkán-

hegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna, Finn-tóvidék, 

Francia-középhegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, 

Londoni-medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibé-

riai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv; 
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Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-

tenger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, 

Urál (folyó), Volga, Watt-tenger; 

Országok: Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Ki-

rályság, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 

Írország, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, 

Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Ukraj-

na, Vatikán; 

Történelmi tájnevek: Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajda-

ság; 

Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao, Birmin-

gham, Brüsszel, Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dubrovnik, 

Eszék, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, 

Kijev, Koppenhága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, 

Milánó, Minszk, Moszkva,Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod, Odessza, 

Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, 

Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvi-

dék, Ungvár, Várna, Velence, Volgográd, Zágráb; 

Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyec-medence, Északkelet-angliai iparvi-

dék, Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környéki) iparvidék, Flandriai iparvidék, Kara-

ganda, Közép-angliai iparvidék, Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki (Köz-

ponti) iparvidék, Olasz ipari háromszög, Randstad, Skót iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai 

iparvidék. 

Közép-Európa 

Tájak: Bécsi-medence, Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyi-

középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germán-

alföld, Grossglockner, Hargita, Kárpát-medence, Kárpát-medencevidék, Keleti-Alpok, Keleti-

Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-

medence, Németközéphegység, Nyugati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gotthárd-

hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckei-hágó; 

Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-

tó, Vág, Visztula; Száva (lásd Magyarországnál is) 

Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németor-

szág, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia; 

Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest, 

Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Ham-

burg, Hannover, Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, 

Ljubljana, Łódź, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, 

Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Székelyudvar-

hely, Tallin, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich; 

Iparvidékek: Ruhr-vidék, 
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Magyarország 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság), Dunántúli-

középhegység (Dunántúli-középhegyvidék), Északi-középhegység, Kisalföld, Nyugat-

magyarországi-peremvidék (Nyugati-peremvidék); 

Egyéb tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, 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), Duna–

Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúl, Dunazug-hegység, Gerecse, Győri-medence, Hajdúság, 

Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-

hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek,Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykun-

ság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság, Soproni-

hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-

félsziget, Tiszántúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, 

Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 

Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, 

Velencei-tó, Zagyva, Zala; 

Települések: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Berente, Békéscsaba, Buda-

pest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, 

Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jász-

berény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Kom-

ló, Lábatlan, Makó, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Oros-

háza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százha-

lombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombat-

hely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, 

Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros; 

Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 

BükkiNemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság 

Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti 

Park, Őrségi NemzetiPark; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a Mil-

lenniumi földalattival, BudapestVárnegyed és a pesti Duna-part, Fertő tó, Hollókő, Horto-

bágy, Pannonhalmi apátság, Pécsiókeresztény sírkamrák, Tokaj-Hegyalja borvidéke; 

Megyék: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves me-

gye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest me-

gye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém 

megye, Zala megye; 

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország ré-

gió, Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió; Budapesti 

agglomeráció. 
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Ének-zene 

 

9–10. évfolyam 
 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és 

a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a 

tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sok-

színű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és ze-

nélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallás fej-

lesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása 

fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más 

népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris mű-

fajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók iskolában, iskolán kívül 

szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül-

het, amely ösztönözheti őket énekkarokban és házizenélésen való aktív részvételre.  

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei él-

mények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok órakeretre, tananyagegységekre nem válnak 

el élesen. Minden órán sor kerül éneklésre, fejlesztik a növendékek zenei generatív készségét, 

zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a befogadói 

kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, 

elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. A feltüntetett tematikai egységek és 

közműveltségi tartalmak megjelenése a közoktatás gyakorlatában természetesen átfedik egy-

mást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszámajánlások 

pedig az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást, illetve a tevékenységek 

egymáshoz viszonyított arányát jelölik. A kerettantervben feltüntetett ajánlott óraszám az 

összóraszám 90%-ára ad kötelező fejlesztési tartalmat, míg a fennmaradó 10%-ra szabad fel-

használást biztosít a tervezés során. 

Fejlesztési célok és feladatok 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az elmélyült 

zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei 

gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, 

hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos terüle-
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tén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a kirándulá-

sokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon). 

 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal, a 3. osztálytól kezdve a klasszi-

kus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és az 

igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás 

különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, 

amelyek műfaji határoktól függetlenül értelmezhetők. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

 A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a 

tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és azokkal képesek legye-

nek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjá-

ból nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító ké-

pességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a 

tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját.  

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz kap-

csolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevé-

kenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, har-

mónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika 

formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.  

Felismerő kottaolvasás 

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a 

tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való 

ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélysége-

ihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem 

tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelen-

séget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai 

zenetanulás folyamatában.  

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, ha-

nem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei 

fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk 

megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett vá-

lasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az eszté-

tikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilá-

gít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A 

népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor szolmizáltassák, ha az 

a szebb, tisztább megszólaltatást segíti.  

Zenei befogadás  

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megisme-

rését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális 

befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével 

megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan él-
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ményeket – minél többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott ze-

néről, amelyek hatására egyre inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás 

(vagyis a zene befogadása) és a háttérzene fogyasztása között.  

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi 

értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene 

felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem kész-

ségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a 

játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályok-

ban a mozgás és az éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a 

mozgás is lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei kész-

ségek elmélyítésére is. A teljes figyelem képességének kialakulását a Kokas-pedagógia 

szemlélete és módszerei is hatékonyan segítik.  

 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 

megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen 

zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készsé-

gek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki.  

 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát be-

fogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal forduljanak a 

hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélé-

sét, így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és 

műfajának pontos értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését.  

 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, ka-

rakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pe-

dig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei 

memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más 

fejlesztő gyakorlataival alakíthatják.  

 Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az 

elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal fog-

lalkozzanak. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell 

kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű 

memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmon-

dó dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző sze-

mélyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való köl-

csönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése és mindennek művészetére 

gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megvá-

lasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jel-

leggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a 

szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolód-

nak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.  

Zenehallgatás 

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei 

ízlését formálják.  
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 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes 

műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s elsősorban zenei 

formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell be-

nyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem 

irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan figyel-

jenek arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élmény-

szerű befogadásáról.  

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjenek 

DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. Használják ki az internet és a digitális 

tábla lehetőségeit is.  

 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű, s az összes zenei műfaj meg-

ismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás 

igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízniuk 

kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük folyamán megismerik, 

amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes művek hallgatására.  

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rend-

szeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. 

A hangversenyek kifejezetten ahhoz a korcsoporthoz szóljanak, akikkel a látogatást teszik. 

Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon ismerjenek meg né-

hány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel se-

gítsék az élmények feldolgozását. Használják ki a koncertpedagógia adta lehetőségeket!  

 

Tárgyi feltételek 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához 

 Ötvonalas tábla 

 Mágneses tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal 

 Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

9–10. évfolyam 
 

 

 Az ének-zene tantárgy 9–10. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli 

hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés. A kulcskompetenciák fejlesztésében pedig a 

következőket képes támogatni: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, 

anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, 

kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia, hatékony, önálló tanulás. 
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 Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív muzika-

litás továbbfejlesztése áll a középpontban. Érdemes kisebb alkalmi együtténeklő csoportok-

nak is rendszeres funkcionális énekes feladatot adni (énekes néphagyomány felelevenítése, 

projektnapok zenei elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való aktív részvétel, 

osztályéneklési verseny, osztályindulók éneklése, „ki mit tud‖ stb.). 

 Az elsajátított népzenei anyag néptánc-élményekhez kapcsolódik. A táncházi lehető-

ség felkínálása, esetleg rendszeres, projektszerű vagy tömbösített órák formájában történő 

megvalósítása nagymértékben segíti a dalanyag funkcióba kerülését. Az énekes anyagban a 

klasszikus és populáris zenei műfajok szemelvényei mellett nagy jelentősége van a zene-

hallgatás anyagainak dúdoló, kísérő, csak a követés és a minél közelebbi megismerés, és 

nem a teljesítményszerű reprodukció igényével történő éneklésének is. A tanulók az énekelt 

dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik 

kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják, a zenei elemeket improvizációs és kre-

atív játékos feladatokkal gyakorolják. 

 A zenehallgatásra ajánlott zeneirodalmi műalkotások többsége nagy lélegzetű, a keret-

tantervben ajánlott művek közül inkább kevesebbet tanítunk, de a választott műveket alapo-

san és sokféle részletre kiterjedően ismertetjük. A zenehallgatási anyag előkészítése és taní-

tása során törekszünk az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag médiatartal-

mak felhasználására (pl. letölthető multimédiás tartalmak, különböző interpretációk össze-

hasonlítása). 
 

 

ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam 

Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 37 37 

 

A 9. évfolyam tematikus óraterve 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 
3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 
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Zenei befogadás – Zenehallgatás  15 óra 

Össz. óraszám:  37 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat fi-

gyelembe véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a 

következő kategóriák mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választ-

va, egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

 gregorián, 

 reneszánsz, 

 barokk,  

 bécsi klasszikus.  

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egy-

házi vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagá-

ból válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából vá-

logatva. 

Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő 

tematikus csoportokból válogatva):  

 régi rétegű és új stílusú népdalok,  

 életfordulók, jeles napok dalai, 

 búcsúzók, keservesek, pszalmodizáló, népdalok, balladák. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális kife-

jezőkészség fejleszté-

se, dalok szövege, 

költői eszközök meg-

figyelése a zenei kife-

jezésben, magyar 

népballadák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató; egyházzene (zsoltár, korál, népének); 

világi zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, re-

neszánsz kórusdal). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), krea-

tív zenei tevékenység 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységei-

nek ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfej-

lesztés.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsú-

lyozás, metrum váltások. 

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusok-

ra, dallamalkotás egyszerű szövegre. 

Harmónia: 

 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.  

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, 

variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében 

és műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrá-

zisa zenei és nem zenei eszközökkel: 

ritmus rondó,  

periódus,  

variáció. 

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez dal-

lamalkotás. 

 Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

osztinátó, 

dudabasszus, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás 

egyszerű dallamra, 

versmegzenésítés, szö-

veg hangsúlyok, pro-

zódia. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejleszté-

se a zenei formákon 

keresztül. 

 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kife-

jezése többféle esz-

közzel. 
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orgonapont, 

T-D ingamozgás, 

tercelés. 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és har-

móniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában. 

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia). 

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és szabályta-

lan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a ha-

gyományos klasszikus zenei notációról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősíté-

se, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint 

elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői. 

A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése 

az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra (információs 

szinten). 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai 

és ritmikai jellemzői szempontjából. 

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése. 

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás kot-

takép követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az elő-

adási mód megfigyelésével. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális jelek és jelzések 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Partitúra, notáció. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, ze-

nei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intellek-

tuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló 

feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, 

műfaj, forma, funkció): 

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, 

történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével 

(az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri rezi-

denciákon és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés 

és előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – impro-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műzene irodal-

mi kapcsolódásai, át-

költés, humor. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a zene tör-
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vizáció), a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene, li-

turgia, önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás lehe-

tőségei a számítógép és az internet segítségével. A felfedezés 

örömének kialakítása a folyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művé-

szi érték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai. 

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott té-

mából választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 

küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, sza-

badság, béke, vallás). 

ténelmi kapcsolódásai, 

zene a főúri reziden-

ciákon, zene a litur-

giában, polgárosodás 

és a nyilvános koncert-

termek, operaházak. 

 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kife-

jezése többféle esz-

közzel. 

 

Informatika: 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, komolyzene. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök át-

élésének és értelmezésének képessége. A korábban tanult jel-

legzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendsze-

rezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei stílusok-

ban. Önálló elemzés, véleménykifejtés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei 

részletek felismerése. 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal. 

Műzene:  

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 

stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszólamúság 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műzene irodalmi 

kapcsolódásai, átköltés, 

humor. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a zene történelmi 

kapcsolódásai, zene a 
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első virágkoráig (gregorián, reneszánsz műfajok: motetta, madri-

gál). 

Barokk hangszeres műfajok és az opera kialakulása (basso 

continuo, monódia, fúga, korál, passió, concerto)  

XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kéz-

irat, Vietórisz-kódex anyagából). 

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta 

elvű formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), 

Haydn, Mozart, Beethoven. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs szere-

pének felhasználásával. 

főúri rezidenciákon, 

zene a liturgiában, pol-

gárosodás és a nyilvá-

nos koncerttermek, ope-

raházak. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 

 

Informatika: zenei 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Stílusjegy, műfaj. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és műrészletet részben kottából, 

részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor fel-

idézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat 

csoportosan énekelnek.  

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felisme-

rik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti össze-

függéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és ér-

telmezik, tanári segítséggel reprodukálják. 

Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- 

és magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humá-

nus tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 

10 alkotás). 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakok-

ban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 

választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, 

alkalmazott zene, programzene között. 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gregorián ének. 

Johann Sebastian Bach: János-passió. 

Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565. 

Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus – oratórium, részletek. 

Joseph Haydn: Vonósnégyesek. 

Wolfgang Amadeus Mozart egy választott operájának részletei 

Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125. – zárótétel. 
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A 10. évfolyam tematikus óraterve 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 
3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Össz. óraszám:  32 óra 

A fennmaradó órákat fakultatív megoldásokkal lehet, kitölteni: múzeumi órák, várbéli 

órák, ünnepek, jubileumok, a ZENE VILÁGNAPJA, a NÉPDALOK NAPJA, a 

MAGYAR KÓRUSOK NAPJA, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmakor. 
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10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során 

kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figye-

lembe véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a kö-

vetkező kategóriák mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választ-

va, egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

 gregorián, 

 reneszánsz, 

 barokk,  

 bécsi klasszikus,  

 romantikus,  

 XX. századi. 

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egy-

házi vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából 

válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából vá-

logatva (lásd a magyar anyag a Zenehallgatási anyag megfelelő 

része). 

Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő 

tematikus csoportokból válogatva):  

 régi rétegű és új stílusú népdalok,  

 életfordulók, jeles napok dalai, 

 búcsúzók, keservesek, 

 pszalmodizáló népdalok, 

 balladák, 

 virágénekek, diákdalok, 

 verbunkos dallamok. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális kifeje-

zőkészség fejlesztése, 

dalok szövege, költői 

eszközök megfigyelése 

a zenei kifejezésben, 

magyar népballadák, 

virágénekek, szimbo-

lika. 
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Más népek dalai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás; egy-

házzene (spirituálé); világi zene (ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi 

és világi dal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), krea-

tív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységei-

nek ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfej-

lesztés.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsú-

lyozás, metrum váltások. 

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusok-

ra, dallamalkotás egyszerű szövegre. 

 Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a ze-

nei kifejezőkészség eszközeinek emutatásával, klasszikus és 

populáris műfajokban egyaránt.  

Harmónia: 

 Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.  

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, 

variánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében 

és műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrá-

zisa zenei és nem zenei eszközökkel: 

ritmus rondó,  

szekvencia,  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás 

egyszerű dallamra, 

versmegzenésítés, szö-

veg hangsúlyok, pro-

zódia. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejleszté-

se a zenei formákon 

keresztül. 

 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kife-

jezése többféle eszköz-

zel. 
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periódus,  

variáció,  

aranymetszés a zenében és a természetben. 

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez 

dallamalkotás. 

 Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

osztinátó, 

dudabasszus, 

orgonapont, 

T-D ingamozgás, 

tercelés. 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és har-

móniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában. 

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia). 

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és szabályta-

lan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Zeneelméleti alapismeretek a hagyományos klasszikus zenei 

notációról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősíté-

se, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint 

elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jazz és popzenei akkordjelölés (csak információs szinten). 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai 

és ritmikai jellemzői szempontjából. 

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése. 

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás kot-

takép követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az elő-

adási mód megfigyelésével. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális jelek és jelzések 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Partitúra, notáció, tánctípus, beat, swing, ritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, ze-

nei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intellek-

tuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló 

feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, 

műfaj, forma, funkció, abszolút zene – programzene): 

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalom-

mal, történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igé-

nyével (az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri 

rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, operaházak-

ban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés 

és előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – impro-

vizáció), a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene, li-

turgia, önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műzene irodal-

mi kapcsolódásai, át-

költés, humor. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a zene törté-

nelmi kapcsolódásai.  

 

Idegen nyelvek: zene-
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A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás lehe-

tőségei a számítógép és az internet segítségével. A felfedezés 

örömének kialakítása a folyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művé-

szi érték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene műfaja-

inak kapcsolódási pontjai. 

Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei hu-

mor, pl. komolyzenei témák megjelenése a médiában és a popu-

láris műfajokban, világzenei példák zenei forrásai. 

Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagybőgő, 

zongora, sokféle ütőhangszer, bigband. 

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott té-

mából választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 

küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, sza-

badság, béke, vallás). 

hallgatási anyag idegen 

nyelven. 

 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kife-

jezése többféle eszköz-

zel. 

 

Informatika: 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – program-

zene, komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott zene. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélé-

sének és értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegze-

tes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendsze-

rezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei stílusok-

ban. Önálló elemzés, véleménykifejtés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal. 

Műzene:  

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 

stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 

Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műzene irodalmi 

kapcsolódásai.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-
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zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, 

az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók 

és monumentalitás – formai és dallami jellemzők: szabad for-

mák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbom-

lása, új zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, dode-

kafónia, avantgárd, experimentális zene, expresszionizmus, 

elektronikus zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. 

A jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig, 

a beat és a klasszikus rock, 

a világzene, 

a zenés színház – rockopera,  

a szórakoztató zene műfajai,  

filmzene és alkalmazott zene. 

A mai populáris zene irányzatai.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával. 

tek: a zene történelmi 

kapcsolódásai. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 

 

Informatika: zenei 

infromációgyűjtés az 

internet segítségével). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Stílusjegy, műfaj. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanulók az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: jeles napok, kato-

nadalok; 3 műdal; 3 zenemű főtémája; 1 populáris) és műrészletet rész-

ben kottából, részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor fel-

idézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat 

csoportosan énekelnek.  

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felisme-

rik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti össze-

függéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és ér-

telmezik, tanári segítséggel reprodukálják. 

Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- 

és magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humá-

nus tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 
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10 alkotás). 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakok-

ban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 

választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, 

alkalmazott zene, programzene között. 

A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján meg-

ismerik a zenei stílusok jellemzőit, kronologikus és műfaji rendszer 

alakul ki az eddig megszerzett és ebben az időszakban kiegészített zenei 

ismeretekben. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21.  

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek. 

Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa. 

Wagner, Richard: A nürnbergi mesterdalnokok 

Maurice Ravel: Bolero. 

Carl Orff: Carmina Burana. 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus. 

 

Vizuális kultúra 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA  
9-10. évfolyam 

 

 

 

Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, 

művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap 

a kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fej-

lesztése. A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés 

erősítése, amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, 

egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartal-

maként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző módszerta-

nából következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális kompetenci-

át, az egymás iránt érzett felelősségvállalást. 

A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, amely a 

fiatalok médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott 

iskolaszakaszban. E fejlesztés fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott 

tantárgyban, hisz az információs csatornák gazdagodása a szöveges információbefogadás 

mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, mivel az 

információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt értelmezése napjainkban 

gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre 
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fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

médiahasználat és médiaértés. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevéssé a kifejező szándékú rajzi, festészeti 

produktumok létrehozása a cél, mint inkább a tervezői gondolkodás fejlesztése, illetve a tech-

nikai médiumok felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hoz-

zájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez. Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint az 

előzőben – a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz‖ kapcsolódó 

fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás tudatosságának 

erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra‖ részterület vizsgálatával a környezettuda-

tos életforma jelentőségének megértése és elfogadása nyer fontosságot. Miután a tantárgy 

kultúraközvetítő szerepe erősödik, egyre lényegesebb a befogadó tevékenység jelenléte a tan-

órán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok koherens fel-

használásával. 

Az alsóbb iskolaszakaszban (5–8. évfolyamon) a gyerekek már ismerkedtek a különböző kul-

túrák és korok vizuális művészeti megjelenéseivel, e szakaszban az ismeretek rendszerezése, 

szintézise, illetve az esetleges kronologikus megközelítésen túl egy problémaközpontú közve-

títés ígér hatékonyságot.  

A gimnázium 9–10. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a vizuális események önálló feldolgozására, életkorának 

megfelelő szintű értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, 

motívumok, formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítására, többféle 

értelmezési kontextusban helyezésére. A tanuló képes állóképi, plasztikai, mozgóképi és 

intermediális karakterű megjelenítésre. Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek 

különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, 

módszerekkel és anyagokkal. Képes a média által alkalmazott álló- és mozgóképi 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. Nyitott és motivált az IKT 

nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan 

értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. Együttműködik 

társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. 

Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció 

jellemzi. 
 
9. évfolyam 
 
Éves óraszám: 36 óra  
Heti óraszám: 1 óra 
 
Részletes fejlesztési célok és követelmények 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

   4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 

vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 

érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és el-

képzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek 

vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segít-

ségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi 

(zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és 

új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás) megjelenítése 

önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, időben 

(pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel). Tartalom, téma: hangszerek formájából kiin-

duló képalkotás, mintatervezés. A zene tartalmát kifejező jel, 

piktogram, embléma tervezése. 

-  Művészeti alkotások és természeti formák kifejező, sajátos 

átdolgozása, átírása, pl. stilizálás, jelalkotás, léptékváltás, nagyí-

tás. Tartalom, témák: képalkotás és alkalmazott grafikai tervek 

készítése műalkotások és a látott formák részleteinek felhaszná-

lásával, pl. bélyeg tervezése,  

- Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés 

eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, 

aránytorzítás, formaredukció).  

Tartalom, témák: a tanulmányrajz részletének nagyításával kép-

zett képalkotás. Felületalkotás: faktúravariációk készítése. 

- Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg 

színek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése 

érdekében (pl. feszültség, nyugalom). 

 Tartalom, témák: színszótár készítése, a színek csoportosítása adott 

szempontok alapján, pl. kémiai eredetű 

festékszínek, tulajdonnevekről elnevezett színek stb. Szubjektív 

színek: egy adott személy tulajdonságainak kifejezése színekkel. 

Nonfiguratív én-kép festése. Pillanatnyi hangulat kifejezése kalli-

grafikus jelekkel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Irodalmi 

szöveg értelmezése. 

Szöveg és kép 

kapcsolata. 

 

Matematika: Síkbeli 

és térbeli alakzatok. 

Transzformációk. 

Matematikai 

összefüggések (pl. 

aranymetszés). 

 

Ének-zene: zenei 

befogadó élmények. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, 

táncmozgások, 

összetett mediális  

hatások élményének 

feldolgozása. 

 

Informatika: 

számítógép 

felhasználói szintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, 

stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, 

szín-, vonal-, formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, 

automatikus írás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális 

kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 

megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Külön-

böző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve prob-

lémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb 

vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás 

során önállóan kialakított szempontok érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. 

emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb 

változások lényegének kiemelése és összegzése a különböző 

művészettörténeti korszakokban. 

Tartalom: a sík-és térábrázolás jellemzői; ábrázolási konvenci-

ók pl.: a jellemző nézetek törvénye, a hatalomnak megfelelő 

méretábrázolás;  

– Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, korakeresztény, 

népvándorlás kora, romanika és gótika) összegzése, a 

hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek 

kiemelésével. 

Tartalom, téma: a műalkotások elemzése és értelmezése. A kü-

lönböző kompozíciós megoldások jellemzői. Jellegzetes kom-

pozíciós megoldások a festészetben és a szobrászatban. Leg-

gyakoribb kompozíciós eszközök.  

 

– A perspektivikus, az axonometrikus és a vetületi ábrázolás jel-

lemzőinek megfigyelése a műalkotásokon. Az ábrázolási rend-

szerek jellemzőinek ismerete, a szerkesztés elvei. Rekonstruk-

ciós feladatok. 

A térbeliség kifejezésének módjai (vonallal, tónussal, színek-

kel).  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

korstílusok, 

irányzatok társadalmi 

és kulturális háttere. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

stílusirányzatok, 

stíluskorszakok 

irodalmi jellemzői, 

képzőművészeti 

párhuzamok.  

 

Ének-zene: 

Művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, 

műfajok). Zenei 

befogadói 

tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, 

képzőművészeti műfaj, műtípus, kompozíció, képkivágás, képi és optikai 

helyzetviszonylat, kontraszt. 

 

 



 

 1476 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakere

t 4 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi 

megfogalmazása. A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás 

lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuá-

lis közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű 

tárgyfotó stílusbeli átalakítása megfelelő 

szoftverhasználattal, majd a képhez – a tartalmat módosító 

– szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősorban a 

jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

– Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 

egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes 

technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, 

megadott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új 

minőségének megvalósítása céljából. 

     Tartalom, téma: a gótikus kódexek; betűstílusok; múzeumi 

katalógus tervezése adott témához. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció 

sajátosságai. Vizuális 

kommunikáció.  

 

 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép 

és szöveg, kompozíció, borító); anyag(szerűség), művészkönyv/art-book. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 

 4 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A 

reklám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoporto-

sítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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- A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a 

képet a szöveggel együtt alkalmazó 

médiumának értelmezése kreatív gyakorlatot 

kötődően (pl. moziplakát, közérdekű üzenetet 

közvetítő plakát készítése internetről letöltött 

film, képek felhasználásával) az összetettebb 

vizuális közlés alkotó megvalósítása céljából. 

Tartalom, téma: a vizuális közlés formái; saját 

tervezésű tárgy reklámkampányának megter-

vezése (célközönség ismerete, csomagolás, 

embléma, szlogen, reklámplakát, forma-és 

szövegfolt, reklámfilm, kísérőzene). 

Görög istenek tevékenységét reklámozó plakát 

készítése (szimbólumok, attribútumok, felirat, 

színkontraszt, kompozíciós hangsúly) 

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Kultúra és 

tömegkultúra, jelenségek a médiában. 

Virtuális valóság. Sztereotípia, 

reprezentáció.. A reklám 

hatásmechanizmusa. Valóságábrázolás 

és hitelesség, valószerűség, virtuális 

valóság. A figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az értelmezés 

legfontosabb eszközei. 

 

Dráma és tánc: Improvizáció. 

Jellemábrázolási technikák. 

 

Ének-zene: populáris zenei stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Médiaszövegek jellemzői. A 

személyközi kommunikáció. Különféle 

beszédműfajok kommunikációs 

technikái hétköznapi kommunikációs 

helyzetekben. 

 

 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus 

sajtó, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, 

internet, hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált 

valóság, asszociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, 

célközönség, valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos 

értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. 

Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó mód-

szereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális köz-

lés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 1478 

- Megadott, vagy szabadon választott téma 

alapján komplex mű tervezése (pl. 

kép/"fotó"regény, story-board készítése) a 

legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök 

tudatosítása céljából. A story-board és a 

képregény műfajának összehasonlítása. 

Tartalom, téma: képsorozatok az ókorban (a su-

mer uri zászló, a Traianus-oszlop. Az állóképek 

és a mozgókép hatásmechanizmusa. Kompozí-

ciós megoldások, a kiemelés képi eszközei. 

10. A „látvány-hang-mozgás‖ hármas egységének 

kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) 

tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl. 

videoperformansz tervezése és kivitelezése 

megadott témából kiindulva), majd a produkció 

elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a 

megvalósítás sikeressége szempontjából. 

Tartalom, témák: egy tanult műalkotásból kiin-

duló élőkép készítése, a kép történetének to-

vábbgondolása (képfolytatás, rövidfilm stb). 

Szerepjáték: a képen látott állóképi mozdulatok 

folytatása és ábrázolása. 

Középkori bestiárium: animációs film készítése 

a lények mozgásáról (fotósorozat, hangok, zöre-

jek, zenekíséret). 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés 

és az értelmezés legfontosabb 

eszközei. Fényviszonyok, mozgás, 

szerepjáték hatásmechanizmusa.  

 

Dráma és tánc: Mozgásos 

kommunikáció, improvizáció adott 

zene, téma vagy fogalom alapján. 

Performansz tervezése, kivitelezése. 

A színházművészet összművészeti 

sajátosságai, vizuális elemek 

alkalmazása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az idő- 

és térmegjelölések értelmezése. 

Elbeszélő, nézőpont, történetmondás, 

cselekmény, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés, jellem, 

hőstípus; helyzet, akció, dikció, 

konfliktus, monológ, dialógus, 

prológus, epilógus, késleltetés, 

jelenet; néhány alapvető emberi 

léthelyzet, motívum, metafora, 

toposz, archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) 

jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, 

video/performansz. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakere

t 4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alap-

ján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalma-

zása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok 

önálló előkészítése.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során cél-

irányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgy-

készítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. 

Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás 

során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek 

felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Ember alkotta objektumok és azok jellemző környezetének 

elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai 

és/vagy színkapcsolódás, anyaghasználat szerint). 

- Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet 

pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet 

alapos, pontos megismerése érdekében. Pl. nagy térmélységű, 

geometrikus elemekből álló szerkezet tervezése és festése a 

színperspektívát hangsúlyozó színekkel. 

- Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós 

problémáira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolabútor) a 

műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb sajátosságainak az 

alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, több nézet) 

szerkesztéssel és szabadkézi rajzban. 

- Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. 

közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 

újrahasznosítása) érdekében. 

Matematika: 

Méretezés. 

Gondolatmenet 

követése. 

Absztrahálás, 

konkretizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez 

szükséges információk 

kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, 

műveleti sorrend 

betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-

életmód. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló 

előkészítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának 

átfogó értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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 Környezet tervezése, áttervezése más feladat 

ellátására (pl. munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) 

vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és 

rejtőzködés, közlekedés és pihenés), illetve a tervek 

elkészítése makett vagy modell formájában.  

Tartalom, témák: axonometrikus vagy perspektivikus 

szerkesztéssel tervezett egyszerű bútor, épület vagy 

szobabelső. Ugyanannak a formának az ábrázolása kü-

lönböző szemmagasságból. Az épület stílusához alkal-

mazkodó épületdísz tervezése, pl. kapukopogtató. Régi 

korok motívumainak megjelenése a mai divatban. 

     Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő 

fiktív vagy elképzelt terek. Tartalom, témák: pl. 

labirintus, többértelmű tér, különböző nézetek egy lát-

ványon belül, lehetetlen alakzatok tervezése és 

makettezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentősége, 

műveleti sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

 

Dráma és tánc: Produkciós 

munka. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

improvizáció, diákszínpadi 

előadás. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakere

t 4 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A 

látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése 

során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tár-

gyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a 

következtetések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb építészettörténeti 

korszakok és irányzatok, lényegének megértése, megkülönböztetésük. Kü-

lönböző korokból származó tárgyak megkülönböztetése különböző szem-

pontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megér-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 

romanika, gótika) elemző vizsgálata, összehasonlítása és 

csoportosítása a legfontosabb építészettörténeti példák alapján. 

Az összehasonlítás szempontjai: tér-és tömegalakítás, tartó-

szerkezetek, térlefedés, építőanyagok, az építés technikája, 

épületdíszítés, kapcsolat a társművészetekkel,  

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 

lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. 

szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 

tapasztalható példákon keresztül. 

Középkori oszlopok motívumaiból kiinduló díszlet vagy jel-

mez tervezése. 

 A hagyományos és a modern társadalmak 

tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl. öltözet, 

lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. 

kézműves technikával készült egyedi tárgy; sorozatgyártásban 

készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredményeként 

készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján 

azok megkülönböztetése. 

Jellegzetes férfi és női öltözékek ókortól a gótikáig. Rangjelző 

színek és formák a viseletekben. A régészeti leletek tanulságai. 

 A műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek helyzetének 

és esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen 

környezetben. Tartalom, téma: a lakóhely közelében lévő mű-

emléképület elemzése: történet, adatok, rajz, fénykép, a felújí-

tás dokumentumai. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. 

Toposz, archetípus állandó 

és változó jelentésköre. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Társadalmi jelenségek 

értékelése. Társadalmi 

normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: Környezet 

fogalmának értelmezése. 

Helyi természet- és 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, 

életmód. Fenntarthatóság. 

Környezet és 

természetvédelem. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, 

palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus 

 

Feldolgozásra szánt műtípusok, művek, alkotók 
 

Lásd: részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája  
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10. évfolyam 

 
Éves óraszám: 36 óra 
Heti óraszám: 1 óra 
 
Részletes fejlesztési célok és követelmények 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 

vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 

érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és el-

képzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek 

vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segít-

ségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi 

(zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és 

új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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- Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, 

térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 

plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített 

installációval, fotókollázs technikával).Tartalom, téma: a zene 

és a képzőművészet kapcsolata. 

Dombormű készítése assemblage technikával.  A környezetvé-

delmet hangsúlyozó fotokollázs, vagy drogellenes plakát készí-

tése.  

- Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm 

megjelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy 

részletekkel). Tartalom, téma: Régi korok festményeinek átala-

kítása: a szereplők átöltöztetése napjaink viseletébe. Szürrealis-

ta tárgy készítése az eredeti rendeltetés megváltoztatásával. Kép 

a képben átalakítás: képrészletek felcserélése, képötvözés, mű-

alkotások szereplőinek helyettesítése tárgyakkal. Montázselven 

alapuló képmanipuláció. 

- Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés 

eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, 

aránytorzítás, formaredukció). 

Tartalom, téma: vonalas és tónusos formatanulmány készítése 

(pl. fakéreg), a tanulmányozott forma átalakítása (pl. megsze-

mélyesítés, színmódosítás, mintaritmus). Szimbolikus formák. 

- Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) 

formai, technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. 

érzelmek kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható 

dolgok megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, 

kifejező szándékú alkotásokban. 

Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg 

színek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése 

érdekében (pl. feszültség, nyugalom). Tartalom, téma: érzel-

mek, hangulatok, tulajdonságok kifejezése csak színekkel és 

faktúrával. Pl. az élet mulandóságára figyelmeztető vanitas-

csendélet festése. Emberi tulajdonságokat vagy érzelmeket kife-

jező jelképes kapu tervezése. Egy forma kidolgozása expresszi-

onizmusra jellemző torzításokkal és színhasználattal. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Irodalmi 

szöveg értelmezése. 

Szöveg és kép 

kapcsolata. 

 

Matematika: Síkbeli 

és térbeli alakzatok. 

Transzformációk. 

Matematikai 

összefüggések (pl. 

aranymetszés). 

 

Ének-zene: zenei 

befogadó élmények. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, 

táncmozgások, 

összetett mediális  

hatások élményének 

feldolgozása. 

 

Informatika: 

számítógép 

felhasználói szintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, 

stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, 

szín-, vonal-, formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, 

automatikus írás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

10 óra 



 

 1484 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális 

kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 

megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Külön-

böző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve prob-

lémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb 

vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás 

során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A technikai kép-

alkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek 

ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. 

emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás, táj, csendélet), 

legfontosabb változások lényegének kiemelése és összegzése a 

különböző művészettörténeti korszakokban.Tartalom, téma: 

látvány utáni tanulmányrajzok, fázisrajzok, mozdulatvázlatok 

(kroki) készítése álló és ülő alakról. Kompozíciós megoldások a 

különböző művészeti stíluskorszakokban és stílusokban (pl. a 

fény szerepe a barokk festményeken, a perspektíva szerepe a 

főalak kiemelésében a reneszánsz festményeken). 

– Művészettörténeti korszakok (pl. reneszánsz és barokk, 

klasszicizmus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a 

legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

– A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, 

posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század 

legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, 

expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, 

szürrealizmus) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb 

megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

– Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, 

eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés 

és az eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott 

társadalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, 

megkülönböztetés, környezetszennyezés, szegénység).  

– A fotóművészet. Digitális fotózás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

korstílusok, 

irányzatok társadalmi 

és kulturális háttere. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

stílusirányzatok, 

stíluskorszakok 

irodalmi jellemzői, 

képzőművészeti 

párhuzamok.  

 

Ének-zene: 

Művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, 

műfajok). Zenei 

befogadói 

tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, 

képzőművészeti műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzatok, kortárs 

képzőművészet, kompozíció, képkivágás, képi és optikai 

helyzetviszonylat, kontraszt, digitális képfeldolgozás, intermediális 

műfaj, eseményművészet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakere

t 4 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi 

megfogalmazása. A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás 

lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuá-

lis közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-

önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő szoftverhasználattal, 

majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg társítása, 

grafikai kivitelezése) elsősorban a jelentésmódosulások 

tudatosításának céljával. 

    Tartalom, témák: portré átalakítása pop-art stílusban (tiszta szí-

nekre épülő színvariációk készítése). Képvers készítése a tartalom 

és a vizuális forma egységével. Betűkompozíciók. 

– Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 

egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes technika 

alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, megadott 

témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének 

megvalósítása céljából. 

Tartalom, témák: arculattervezés, névjegykártya, ex-libris ter-

vezése (teljes név vagy monogram). A plakát jellemzői és kü-

lönböző plakáttípusok.  

 Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez 

kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása különféle 

szempontok alapján, majd műsor-újságoldal tervezése, 

összeállítása képekkel kiegészítve, internet- és megfelelő 

szoftverhasználattal). A vizuális és szöveges üzenet külön-

külön és együttes jelentésváltozásának megértése összetettebb 

kommunikációs szituációban. 

Tartalom, témák: tipográfiai tervezés szempontjai. Újságcím-

lap, vagy könyvborító tervezése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

médiaipar működése, 

műsorgyártás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a 

szöveggel. Csoportos, 

nyilvános és 

tömegkommunikáció 

sajátosságai. Vizuális 

kommunikáció. A 

számítógépes 

szövegvilág; az 

elektronikus 

tömegkommunikáció.  

 

Informatika: 

Információk és a 

közlési cél. A 

médiumok, 

közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága, 

esztétikai értéke. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép 

és szöveg, kompozíció, borító); intermédia, anyag(szerűség), 

művészkönyv/art-book, műsorrend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A 

reklám hatásmechanizmusának elemzése. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoporto-

sítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, 

hordozóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek, 

csatornáinak és funkcióinak (pl. hírközlés, 

szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése 

rendszerező feladatok megoldásán keresztül. A 

filmművészet műfajai. Műfajok és műsortípusok 

a Tv-ben. 

- A tapasztalati valóság és a médiában 

megjelenő reprezentált valóság viszonyának 

feltárása (pl. helyzetgyakorlatok segítségével, 

videokamerával rögzítve) a 

tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak 

elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. 

- A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a 

képet a szöveggel együtt alkalmazó 

médiumának értelmezése kreatív gyakorlatot 

kötődően (pl. moziplakát, közérdekű üzenetet 

közvetítő plakát készítése internetről letöltött 

film, képek felhasználásával) az összetettebb 

vizuális közlés alkotó megvalósítása céljából. 

- A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak 

elemzése különféle szempontok alapján (pl. 

hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti 

megoldások, célközönség) a valószerűség, a 

hatásmechanizmus problémakörének 

felismerése, tudatosítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Médiaipar 

működése. Kultúra és tömegkultúra, 

jelenségek a médiában. Virtuális 

valóság. Sztereotípia, reprezentáció. 

Műfajfilm, szerzői film. A reklám 

hatásmechanizmusa. 

 

Dráma és tánc: Improvizáció. 

Jellemábrázolási technikák. 

 

Ének-zene: populáris zenei stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Médiaszövegek jellemzői. A 

személyközi kommunikáció. 

Különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikái hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben, a 

tömegkommunikációban. 

 

Informatika: A kommunikációs 

eszközök hatása a mindennapi életre 

és a társadalomra. Globális 

információs társadalom. A fogyasztói 

viselkedést befolyásoló tényezők. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus 

sajtó, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, 

internet, hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált 

valóság, asszociatív, párhuzamos és belső montázs, sztereotípia, 

célközönség, valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos 

értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. 

Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó mód-

szereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális köz-

lés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

-     Megadott vagy szabadon választott téma 

alapján komplex munka, mű tervezése (pl. 

kép/"fotó"regény, story-board készítése) a 

legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök 

tudatosítása céljából. A story-board és a 

képregény műfajának összehasonlítá-

sa.Tartalom, téma: a mozgás és az idő megje-

lenítése állóképek sorozatával. Képsorozatok. 

Kronofotográfia. Szimultaneizmus. 

 

11. A „látvány-hang-mozgás‖ hármas egységének 

kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) 

tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl. 

videoperformansz tervezése és kivitelezése 

megadott témából kiindulva), majd a produkció 

elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a 

megvalósítás sikeressége szempontjából. 

Tartalom: A mozgóképi közlésmód és a mozgó-

kép kifejezőeszközei: plánok, filmtrükkök, kép-

gyűjtés különböző plánokról. A figyelemirányí-

tás filmes eszközei. A kép és a zene összhangja. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés 

és az értelmezés legfontosabb 

eszközei. Fényviszonyok, mozgás, 

szerepjáték hatásmechanizmusa.  

 

Dráma és tánc: Mozgásos 

kommunikáció, improvizáció adott 

zene, téma vagy fogalom alapján. 

Performansz tervezése, kivitelezése. 

A színházművészet összművészeti 

sajátosságai, vizuális elemek 

alkalmazása. 

 

Ének-zene: a zene szerepe a 

médiában és a filmművészetben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az idő- 

és térmegjelölések értelmezése. 

Elbeszélő, nézőpont, történetmondás, 

cselekmény, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés, jellem, 

hőstípus; helyzet, akció, dikció, 

konfliktus, monológ, dialógus, 

prológus, epilógus, késleltetés, 

jelenet; néhány alapvető emberi 

léthelyzet, motívum, metafora, 

toposz, archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) 

jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, 

video/performansz. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakere

t 4 óra 
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Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések 

alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák 

alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok 

önálló előkészítése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során cél-

irányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgy-

készítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. 

Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás 

során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tárgyak, épületek 

felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

-    Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) 

és azok jellemző környezetének (pl. formai kapcsolódás – 

F. L. Wright: Vízesésház; Utzon: Operaház Sydney-ben; 

környezetbe olvadás, álcázás – camouflage jelenség) 

elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. 

formai és/vagy színkapcsolódás, anyaghasználat szerint). 

-     Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri 

helyzet pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott 

környezet alapos, pontos megismerése érdekében. 

-     Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok 

(pl. közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék 

kreatív újrahasznosítása) érdekében. 

(Ready-made-ek/kész tárgyak fotózása, és a tárgy elemzé-

se műalkotásként. ) 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, 

konkretizálás. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése adott 

szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

lakókörnyezet és 

természetes élőhelyek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret 

2 óra 
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Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló 

előkészítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának 

átfogó értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat 

ellátására (pl. munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) 

vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és 

rejtőzködés, közlekedés és pihenés), illetve a tervek 

elkészítése makett vagy modell formájában.Tartalom, 

téma: városi közlekedésre alkalmas autó tervezése; a jövő 

autója.  

 Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív 

vagy elképzelt terek (pl. adott színházi mű díszlete) 

tervezése és makettezése. 

Tartalom, téma: a történelem híres kapui és a népművé-

szet kapui. Tervezés: egy színház főbejárati kapujának 

terve a színház karakterét kifejező szimbolikus formák-

kal. Egy választott régi stíluskorszakot jelképező „időka-

pu‖ tervezése. A székely kapuk motívumai (minták és 

feliratok).  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

 

Dráma és tánc: Produkciós 

munka. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

improvizáció, diákszínpadi 

előadás. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakere

t 3 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az 

elemzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos 

információk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez 

szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értel-

mezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és 

típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempont-

ok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. Fonto-

sabb építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének megértése, 

megkülönböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak megkü-

lönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek 

értékelése, jelentőségének megértése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. reneszánsz, 

barokk, klasszicizmus, eklektika) elemző vizsgálata, 

összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb 

építészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 

lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. 

szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 

tapasztalható példákon keresztül. 

Tartalom, téma: formák, fazonok, motívumok (gyűjtés az öltöz-

ködés történetéből); önarckép készítése régi korok öltözékébe 

bújva;  

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző 

vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült 

egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari 

formatervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a 

legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. 

Iparművészeti technikák alapvető ismerete: nemezelés, szövés, 

fonás, batikolás. Tárgykészítés egy választott technikával (pl. 

fonott karkötő, batikolt póló). 

     A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló 

lehetőségek elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon 

keresztül (pl. ökoház). Tartalom, téma: a jövő század korszerű 

lakóházának jellemzői (kutatómunka az interneten: új építő-

anyagok és épületszerkezetek, példák) 

Magyar nyelv és 

irodalom: Esztétikai 

minőségek. Toposz, 

archetípus állandó és 

változó jelentésköre. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Társadalmi 

jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. 

Fogyasztói 

társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: Környezet 

fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák 

felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, 

fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, 

életmód. 

Fenntarthatóság. 

Környezet és 

természetvédelem. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, 

homlokzatosztás, megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és 

síregyüttes, egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, 

szubkultúra, design, funkcionalizmus 

 

 

Feldolgozásra szánt műtípusok, művek, alkotók 
 

Lásd: részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája  
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A fejlesztés várt eredményei a 9–10. évfolyamos ciklus végén 
 

 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a 

vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző célok érdekében. 

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos 

értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges  megjelenések árnyalt 

értelmezése. 

Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és formák rendszerező 

feldolgozása.  

A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek felismerése, ennek 

figyelembe vételével egyszerű tervezés és makettezés. 

Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. 

Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a 

meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó 

vonásainak felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése összehasonlítása, 

műelemző módszerek alkalmazásával. 

Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. 

A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 

 

Dráma és tánc 

 

 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreati-

vitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdago-

dását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és -ápolást. 
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A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző 

drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. 

A mozgásos-táncos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzéke-

lést, a testtartást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E tevékenységek során a tanulók 

megismerik a mozgásos-táncos kommunikáció és önkifejezés sajátosságait, eszköztárát. 

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 művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás révén a művészeti ágak 

nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel 

élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként 

határozhatók 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 ajánlá-

sok az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységek nem 

sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése 

alapján dolgozhatók fel. 

 

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen meghatározott 

ismeretek elsajátításában, készségek kialakításában és képességek fejlesztésében.  

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel 

és problémákkal találkozik, amelyek segítenek számára eligazodni az őt körülvevő világban. 

A tevékenységek során megtapasztalja, hogy cselekedeteiért és azok következményeiért viselt 

felelősséggel tartozik, fejlődik igazságérzete. Ezzel a dráma és tánc hozzájárul a tanulók tár-

sadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző népcsoporthoz 

kötődő szokásrendszert vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése 

szűkebb és tágabb környezete 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 jelen-

ségek iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb 

és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal. Fejlődik önálló 

kritikai gondolkodása, elemzőképessége és vitakultúrája. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. Életko-

rának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is 

értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A megbeszélése-

ken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének 

elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, tiszteletére is.  

A családi életre nevelés területén a feldolgozott történetek szereplőinek kapcsolatai, va-

lamint életeseményeik elemzése a nevelő munka segítségére lehet. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a figyelem összpontosítására 

szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődik közvetlen és tágabb környeze-

tének természeti és társadalmi értékei, annak sokszínűsége iránti szenzibilitása.  

A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív 

tevékenységek folytán a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. A tanuló részt vesz 
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verbális és nem verbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több for-

máját. Ezek segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és 

mások tevékenységének értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, 

adekvát nyelvhasználat területén.  

A pályaorientáció területén dramatikus tevékenységek során különféle ismereteket sze-

rez a különböző szakmák, hivatások, életpályák lehetőségeiről. 

A médiatudatosságra nevelés területén dramatikus tevékenységek során megismeri és 

képes alkalmazni a tömegkommunikációs médiumok különböző műfajait, a média eszköztá-

rát. Emellett képes saját produkciós munkájának szcenikai, hangtechnikai, filmes stb. kivite-

lezésére, illetve képi, hangtechnikai rögzítésére. 

A tanulás tanulása területén képes saját tanulási stílusának, stratégiáinak kialakítására, 

fejleszti memóriáját, szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi stb. kifejezésmódjait. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák 

sokszínűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak 

való segítségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatá-

ban megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a 

dramatikus tevékenység során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén‖ felelősséget érez és 

vállal társaiért. Képes megfogalmazni véleményét és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló életkorának megfelelő 

helyzetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra és arra, hogy felmérje döntései követ-

kezményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett környezetben 

meg is tapasztalja.  

Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik 

emocionális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal, 

dramatikus tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuá-

lis) formájával. Képes színházi, táncszínházi, zenésszínházi alkotások értelmező-elemző be-

fogadására. Érdeklődése felkelthető a kortárs kulturális élet, rendezvények iránt. 

Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, kis-

csoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját kész-

ségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.  

 

 

9. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Részletes fejlesztési célok és követelmények 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Tiszta, érthető, artikulált beszéd jellemzőinek ismerete.  

Szövegkontextusnak és/vagy a szituációnak megfelelő nyelvhasználat. 

Alkotó, cselekvő részvétel többféle dramatikus tevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő 
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használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok (szöveges és 

szövegmentes légzőgyakorlatok, relaxációs játékok, 

koncentrációs gyakorlatok az érzékelésfejlesztés, a 

figyelemtartás és -megosztás, a memóriakapacitás 

fejlesztésére). 

Ön- és társismereti gyakorlatok (pl.: ismerkedő és megisme-

rő játékok, interakciós gyakorlatok). 

Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgya-

korlatok. 

Fejlesztő és szinten tartó verbális és nem verbális kommu-

nikációs gyakorlatok.  

Szándékos és tudatos nyelvi választások, kifejezésmódok: 

felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 

Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem ábrázolása nyelvi és 

gesztusnyelvi eszközökkel. 

A különféle beszédműfajok és a hatáskeltés eszközeinek 

alkalmazása a gyakorlatok során. 

A média jellemző kifejezésmódjainak megjelenítése drama-

tikus tevékenységekben. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai (fizikai kon-

centrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és 

csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok).  

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosí-

tása. 

Hangulatok kifejezése mozgással/tánccal. 

Stílus, jellem ábrázolása mozgással/tánccal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Kommunikációs, stilisztikai 

játékok, stílusgyakorlatok. A 

szünet, a hangsúly-, a beszéd-

tempó-, a hangmagasság-váltás 

és a hanglejtés modulációjának 

használatában rejlő kommuni-

kációs lehetőségek megfigyelé-

se és alkalmazása. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Megjelenő konfliktusok, visel-

kedési módok és megoldások 

tudatos kritikai elemzésén, illet-

ve a valóságismereten alapuló 

szövegalkotási gyakorlatok. A 

korosztály sajátosságainak meg-

felelő, rövid, árnyalt és pontos 

fogalmazásra törekvő média-

szövegek létrehozásának előké-

szítése és azok kivitelezése. 

 

Ének-zene: 

A zenei mondanivaló verbális 

kifejtése vagy más művészeti ág 

kifejezési eszközeibe való átkó-

dolása. 

 

Ember és társadalom: 

Különböző emberi magatartás-

típusok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések levo-

nása.  

 

Életvitel és gyakorlat: 

Véleményalkotás a saját és a 

társak tevékenységéről, reális 

értékítélet megfogalmazása. 

Közreműködés a közösségi 

normák kialakításában. A társak 

munkájának segítőkész, 

együttműködő értékelése, a má-

soktól kapott értékelés megérté-

se.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, stílus, testérzékelés, hangulat, 

érzelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Alapszintű improvizációs képesség. Az improvizációs munkaformák 

ismerete.  

Figurák mozgásos-táncos rögtönzésekben történő ábrázolása. Improvi-

zációk elemző értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel csoportos tevékenységekben. 

Növekvő intenzitású és mélységű részvétel szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban. A megismert munkaformák tudatos és kreatív 

alkalmazása. A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 

véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a 

tanulók által közösen kidolgozott cselekményváz 

(jelenetváz) alapján.  

Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal), hétköznapi élethelyzetek fel-

idézése mozgással és beszéddel, szituációs játékok (pl. befe-

jezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadá-

sával). 

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, 

illetve alkotó jellegű alkalmazásával.  

Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos 

alkalmazása (pl. szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat 

megadásával, a valódi érzelmek kimondásának tiltásával). 

Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott 

vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése 

kiscsoportos improvizációkban. 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, 

téma vagy fogalom alapján.  

Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó 

improvizációk (pl. versek által keltett hangulatokra épülő 

improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező improvi-

zációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek meg-

adásával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegtan (szövegalkotás, szö-

vegszerkesztés, a szöveg szer-

kezete), korstílusok, stílusirány-

zatok. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Átélt, elképzelt, hallott esemény 

mozgóképi vagy más médiaszö-

veggel történő megjelenítésének 

megtervezése, kivitelezése egy-

szerű eszközökkel. 

 

Ember és társadalom:  

Mások érvelésének összefogla-

lása és figyelembevétele. A vé-

leménykülönbségek tisztázása, a 

saját álláspont gazdagítása, to-

vábbfejlesztése. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

Feladatvállalás, a helyzetnek 

megfelelő aktivitás, tudatosan 

kialakított együttműködés, 

kompromisszumkészség és fele-

lősség a közös munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia-

diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

 

Tematikai egység/ A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása Órakeret 
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Fejlesztési cél 6 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető dramaturgiai, drámaszerkezeti, műfaji fogalmak ismerete és 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra 

építése a kívánt tartalom kifejezése érdekében. 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi 

műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját 

játékokban.  

Különböző dramatikus és színházi tevékenységek alkalma-

zása az improvizációkban és jelenetekben, a figurateremtés 

folyamatában. 

A játékok megbeszélése során a dramatikus eszközök és a 

színházi formanyelv elemeinek értelmezése a tanult szakki-

fejezések alkalmazásával. 

A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazá-

sa dramatikus tevékenységek során. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös 

igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség) 

számára készített egyéni vagy közös produkcióban (megis-

merkedés a felkészülés lépéseivel, a próbafolyamattal, pro-

dukció lebonyolításával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Műalkotások elemzésének, 

megközelítésének lehetőségei, 

módszerei. 

 

Rajz és vizuális kultúra:  

A vizuális nyelv eszközeinek 

komplex értelmezése. Saját és 

mások munkájának elemzése, 

értékelése. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret:  

Nem lineáris szövegformák 

elemzése. 

 

Matematika:  

Adott tárgy, elrendezés más 

nézőpontból történő elképzelé-

se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, feszültség, tét, fókusz, keret, kontraszt, szimbólum. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Dramatikus kifejezésformák.  

Élmények feldolgozása tánc- és mozgástechnikai elemek 

alkalmazásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 

Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti alkotá-

sok feldolgozásában, megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó 

élethelyzetek feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása 

drámás eszköztár/dramatikus tevékenységek alkalmazásával. 

Tudomány- és művészettörténe-

ti korszakok jeles alakjai, ki-

emelkedő eseményei (irodalom, 

művészetek, matematika, ter-
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Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások irodalmi 

és/vagy filmes és/vagy dramatikus és/vagy mozgásos adap-

tációja. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása 

drámajátékos tevékenységformákkal.  

A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejleszté-

se a történetek feldolgozása során. 

mészettudományok). 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A művészet kultúraalkotó sze-

repének megfigyelése. Más kul-

túrák megismerésének igénye. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret:  

Önálló kérdések megfogalma-

zása a tárgyalt témával kapcso-

latban. Az életkori sajátossá-

goknak és az elvárható tájéko-

zottságnak megfelelő érvkész-

lettel és példákkal alátámasztott 

vita.  

 

Ember és társadalom:  

Történelmi jelenetek elbeszélé-

se, eljátszása különböző szem-

pontokból. Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek felismeré-

se, bemutatása. Különféle érték-

rendek összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti alapismeretek. 

(Nép)hagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások alapszintű befogadása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 

Előadások drámás eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

(hivatásos vagy amatőr színházi társulat előadása, annak 

hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok 

előadásainak) megtekintése. 

Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő 

dramatikus tevékenységformákkal. 

A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka 

Magyar nyelv és irodalom: 

Drámafeldolgozások; drámaírói 

életművek ismerete. 

 

Ének-zene:  

A zene különféle funkcióinak, 

megjelenésének megfigyelteté-
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alapszintű elemzése.  

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott 

előadásokhoz kapcsolódóan (pl. a drámai műnem jellegze-

tességei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet 

összművészeti sajátosságai). 

Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 

se. 

 

Rajz- és vizuális kultúra: 

Párhuzamok keresése az iroda-

lom, a zene, a dráma, a film és a 

vizuális művészetek egyes alko-

tásai között; jelmez, kellék, tér-

ábrázolás, színkezelés. 

 

Média és mozgóképkultúra: 

Színházi közvetítések formai 

megoldásai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb 

alapfogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, cso-

portos improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat.  

Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet használatára. 

Képesek színházi előadások drámás eszközökkel történő feldolgozására.  

 

 

Rajz és vizuális kultúra 

 

11-12. évfolyam 
 

 

E szakaszban a vizuális kultúra tantárgy a művészettörténeti ismeretek rendszerezésén, szinté-

zisén, illetve a kronologikus megközelítésen túl egy kritikai szempontú művészetközvetítés 

kap hangsúlyos szerepet. Ebben kiemelt fontosságú a keresztény művészet releváns (az euró-

pai kultúra számára időállóan érvényes) közös műveltségi tartalmainak, jelképrendszerének 

műalkotásokon keresztül történő elsajátítása, illetve felidézése. Nagyobb hangsúlyt kap a 

„művészetek‖ korábbi esztétikai kompetenciáinak hangsúlyozása mellett a kreatív és problé-

mamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. Értékközvetítő, értékte-

remtő, egyben személyiségformáló szerepet kell betöltenie, így képes befogadni és formálni 

az egyetemes kultúra – benne a keresztény európai kultúra és más kultúrák – vizuális művé-

szeti megnyilvánulásait, értékeit 

Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos sze-

repet kap, amely egyrészt komplex, esetleges kutatómunkát igénylő feladatok megol-

dásával lehet hatékony, másrészt az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önál-

ló tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét. Továbbra is nagy hangsúlyt kap 

a kritikai gondolkodás, az önálló problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális 

érzékenység fejlesztése, amely a felnőtté válás folyamatában jó előkészítése a hiteles 

társadalmi beilleszkedésnek.  

A 11-12. évfolyam fejlesztési szakaszában a vizuális kultúra részterületei közül 

ismét a „Kifejezés, Képzőművészet‖ fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe, míg a „Vi-



 

 1499 

zuális kommunikáció‖ és a „Tárgy- és környezetkultúra‖ fejlesztési követelményeinek 

aránya a korábbihoz képest némileg csökken. A tantárgy kultúraközvetítő szerepe to-

vábbra is jelentős, ráadásul a sikeres érettségi vizsga fontos kritériuma az összegző, 

felhasználó jellegű tudás bizonyítása, így a művészettörténeti és művészetelméleti 

problémák, ismeretek összegző jellegű rendszerezése kiemelt cél. 

A gimnázium 11–12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művé-

szetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudato-

sul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség jelentősége. Meg-

érti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, valamint az eszté-

tikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a vizuális 

események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű értelmezésére, ennek során a 

művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti kap-

csolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési kontextusban elhelyezni. A tanuló képes 

állóképi, plasztikai, mozgóképi és intermediális karakterű megjelenítésre. Képes makettek, 

modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Haj-

landó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. Képes a média által alkalma-

zott álló- és mozgóképi kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő 

kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. Képes továb-

bá az épített és természeti környezet értékelésére, kritikai megítélésére. Nyitott és motivált az 

IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan 

értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. Együttműködik társai-

val, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. Problémamegoldó 

tevékenységét nagymértékben a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi. 
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11. évfolyam  
Óraszám: 72 óra/év 

 2 óra/hét  

Az éves óraszám felosztására 

Témakör Témakör Óraterv 

1. 

Kifejezés, képzőművészet 28 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 

Ábrázolás és stílus 6 

A művészi közlés, mű és jelentése 6 

 Korszakok, stílusirányzatok 12 

2. 

Vizuális kommunikáció 16 

A fotografikus kép nyelve 5 

Mozgóképi kifejezés 5 

Tömegkommunikáció 2 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 4 

3. 

Tárgy- és környezetkultúra 22 

Tervezett, alakított környezet 8 

Tervezés és fogyasztói szokások 2 

Tárgy és hagyomány 4 

Az épített, alakított környezet változásai 8 

4. Témazáró, összefoglaló órák 6 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló alkalmazá-

sa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-

zés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében 

is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék (pl. 

feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális 

kifejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, 

kompozíció, színhasználat, felületkialakítás). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése (pl. egymás 

erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifejezési szándék 

érdekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, kortárs alkotók) 

alapján. 

 Mű és környezetének elemző  vizsgálata több szempont szerint, 

konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, 

installáció, land-art, street art munka). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép 

illusztratív, narratív 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: zenei él-

mény. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, ösz-

szetett hatások. 
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Informatika: számító-

gép felhasználószintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kieme-

lés, kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok 

ábrázolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elemként történő 

alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával létrehozott 

változások megjelenítése grafikai, fotós eszközökkel).  

– Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a művészet 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél 

érdekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modelle-

zés, összefüggések meg-

jelenítése. Transzformá-

ciók, adott tárgy más 

nézőpontból való elkép-

zelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, nézőpont, 

horizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, 

axonometria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, vetett ár-

nyék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifeje-

zés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során.  

A megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes 

megtapasztalása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, 

tapasztalatok szöveges megfogalmazása. 

- Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag 

(portfólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak értelmezése és 

érvelés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: globális társadalmi 

és gazdasági problémák. 

 

Magyar nyelv és iroda-
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lom: Műelemző esszé 

írása. Könyvtárhaszná-

lat. 

Számítógépes formázás, 

illusztrálás digitális kép-

feldolgozó eszközökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, múzeum, állandó és időszaki kiállítás. 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkieme-

lő jellemzése. 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző ko-

rokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irány-

zatok témák, illetve problémakörök rendszerezése és összegző ismere-

te. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai 

jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre 

juttatása az alkotó feladatokban. Elemzési szempontok megfelelő ér-

vényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika 

és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) 

műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb stílust 

meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

- A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, 

posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század 

legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, 

expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, 

szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb stílust 

meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

- A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. egyedi 

és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) 

felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének elemzése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irány-

zatok társadalmi és kul-

turális háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető 

jegyei, művészettörténe-

ti párhuzamok. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészet- 

és zenetörténeti össze-
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függések (korszakok, 

stílusok kiemelkedő 

alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, 

magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés so-

rán. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti 

alkotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéle-

tek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

- Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces 

levélpapír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott 

fotográfia gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A foto-

grafikus technikával 

rögzített kép. Valóság-

ábrázolás és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbális 

elemei. A nyelv mint 

jelrendszer. Irodalmi 

emlékhelyek, alkotói 

életművek fotódoku-

mentumai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: műfaj/műtípus/stílus a fotóművészetben, 

arculatterv, tipográfia, (fotógrafika). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megértése 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

és felhasználása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

10. A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, lényeges 

összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár által segített, 

tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum összeállítása) a 

sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra.  

A média funkciói.   

 

Dráma és tánc: Mozgá-

sos kommunikáció.  

Jellemábrázolás. 

 

Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartal-

mi megbízhatósága és 

vizuális megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pil-

lanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, animáció, 

„kockázás‖, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, cselekmény, elbe-

szélés,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelmezé-

se. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A médiaipar működésének, a reklám 

hatásmechanizmusának feltárása kreatív gyakorlatokkal; 

(Pl. fiktív reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: A médiaipar működé-

se. A reklám hatásmechaniz-

musa.  Sztereotípia, tömeg-

kultúra. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

médiaszövegek kommuniká-

ciós és műfaji jellemzői.  

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, szlogen 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás lehetősé-

geinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

12. Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egyszerűbb 

lehetőségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. 

„vizuális zene‖ létrehozása kotta „átformálásával‖ képpé, 

választott színes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a 

különböző médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések 

feltárása céljából. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem li-

neáris szövegformák. 

Internetes szövegépítke-

zés, internetes tartalmak, 

online életforma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más művé-

szeti ág kifejezési esz-

közeibe való átkódolása. 
 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, interaktivitás, multimédia/hipermédia, új média és művé-

szet, (vizuális zene) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt ér-

telmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, 

épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészí-

tő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló 

előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető doku-

mentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák al-

kalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények átér-

telmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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– Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet 

minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok 

felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól 

értelmezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, 

tervvázlatok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

– A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan 

tereinek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási 

lehetőségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása 

vizuális eszközökkel és szöveggel. 

 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követé-

se. Absztrahálás, konk-

retizálás.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése,  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, 

ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt ér-

telmezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések meg-

fogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasá-

gi ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. A 

következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével 

és magyarázatával. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. Techno-

lógiai fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Földrajz: globális társadalmi-

gazdasági problémák: fo-

gyasztói szokások, életmód. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: Kultúra és tömegkultú-

ra. A reklám hatásmechaniz-

musa. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, élet-

mód, újrahasznosítás. 

 

 

Tematikai egység/ Tárgy- és környezetkultúra Órakeret 4 
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Fejlesztési cél Tárgy és hagyomány óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelye-

zése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 

jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentő-

ségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen 

választott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, 

Őrség, Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) 

legfontosabb jegyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) 

összegyűjtése, az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposz, archetípus. 

Könyvtárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társa-

dalmi normák. Hagyo-

mány. Hagyományos 

népi kultúra. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence, 

világörökségi helyszí-

nek, építészeti együtte-

sek, kulturális tevékeny-

ségek (pl. táncház, busó-

járás). 

 

Ének-zene: Népek zené-

je, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalma

k 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyo-

mányőrzés, világörökség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasá-

gi ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú tár-
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céljai gyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. A 

kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. A 

következtetések célirányos megfogalmazása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 

romantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, 

eklektika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös 

tekintettel a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és 

különbségekre –, illetve összehasonlítva a 20. század 

(modern, posztmodern) és kortárs építészeti stílusjegyek és 

térrendezés sajátos vonásaival, nemzetközi és magyar példák 

alapján.  

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése 

(pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, 

hagyományos díszítmény felhasználásával póló 

mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és 

műemlékvédelem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények 

képes és szöveges feldolgozása, összegzése különös 

tekintettel annak felhívó jellegére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Topo-

szok, archetípusok állandó és 

változó jelentésköre. Könyv-

tárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. Techno-

lógiai fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Földrajz: Környezet fogalmá-

nak értelmezése. Helyi termé-

szet- és környezetvédelmi 

problémák felismerése. Kör-

nyezettudatos magatartás, 

Környezet és természetvéde-

lem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organi-

kus építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, értékmegőrzés. 

 

 

 

Feldolgozásra szánt műtípusok, művek, alkotók 

Lásd: a részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája.  
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12. évfolyam  
Óraszám: 60 óra/év 

 2 óra/hét  

Az éves óraszám felosztására 

Témakör Témakör Óraterv 

1. 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 6 

Ábrázolás és stílus 2 

A művészi közlés, mű és jelentése 6 

Korszakok, stílusirányzatok 6 

2. 

Vizuális kommunikáció 24 

A fotografikus kép nyelve 7 

Mozgóképi kifejezés 7 

Tömegkommunikáció 2 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 8 

3. 

Tárgy- és környezetkultúra 11 

Tervezett, alakított környezet 4 

Tervezés és fogyasztói szokások 2 

Tárgy és hagyomány 1 

Az épített, alakított környezet változásai 4 

4. Témazáró, összefoglaló órák 5 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás  Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-

zés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében 

is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és 

korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 

komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel (pl. 

talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Mű és környezetének elemző  vizsgálata több szempont szerint, 

konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép 

illusztratív, narratív 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: zenei él-

mény. 

 

Dráma és tánc:  össze-

tett hatások. 
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installáció, land-art, street art munka). Informatika: számító-

gép felhasználószintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, ki-

emelés, kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális 

narratív hatás, illusztratív hatás, installáció, 

enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok 

ábrázolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rendszerek 

használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodukálása 

vetületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus 

megjelenítéssel). 

Matematika: Transz-

formációk, adott tárgy 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, nézőpont, 

horizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, 

axonometria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, vetett ár-

nyék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifeje-

zés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigye-

lés segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek 

összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtí-

pusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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- Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások 

elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) 

konkrét példákon keresztül. 

- A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése 

képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: globális társadalmi 

és gazdasági problémák. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a mozgó-

kép alapvető kifejező-

eszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé 

írása. Könyvtárhaszná-

lat. 

Számítógépes formázás, 

illusztrálás digitális kép-

feldolgozó eszközökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és 

időszaki kiállítás. 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkieme-

lő jellemzése. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző ko-

rokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irány-

zatok témák, illetve problémakörök rendszerezése és összegző ismere-

te. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai 

jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre 

juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalkotás lehetőségei-

nek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elem-

zési szempontok megfelelő érvényesítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

- Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból 

(pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a 

fotóművészetben, portré a szobrászatban és festészetben). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irány-

zatok társadalmi és kul-
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- A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, 

posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század 

legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, 

expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, 

szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb stílust 

meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

- A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és konceptuális példáinak elemző 

vizsgálata. 

- Új-mediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

turális háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető 

jegyei, művészettörténe-

ti párhuzamok. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészet- 

és zenetörténeti össze-

függések (korszakok, 

stílusok kiemelkedő 

alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, új-média, intermediális 

műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati művészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés so-

rán. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti 

alkotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéle-

tek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb 

sajátosságainak megismerése, megértése  

- (pl. „feltáró‖beszélgetések, elemzések Henri Cartier-Bresson, 

Robert Capa, André Kertész műveiről megadott szempontok 

alapján). 

- A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak alkalmazása 

kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy színes 

fotósorozat készítése digitális technikával megadott téma alapján, 

mint „Egy nap az életemből‖, vagy „A lépcső‖). 

- Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces 

levélpapír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott 

fotográfia gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A foto-

grafikus technikával 

rögzített kép. Valóság-

ábrázolás és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbális 

elemei. A nyelv mint 

jelrendszer. Irodalmi 

emlékhelyek, alkotói 

életművek fotódoku-

mentumai. 
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Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartal-

mi megbízhatósága és 

vizuális megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalm

ak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", repre-

zentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód‖, műfaj/műtípus/stílus a 

fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotógrafika). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megértése 

és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

11. A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismerése kreatív, 

kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulatlan kép 

megmozdul‖– fényjáték megvalósítása egyszerű megoldások, 

eszközök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia‖, 

diavetítők, lencsék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri 

módosításokhoz, videokamera-, projektor- és számítógép-

használattal, illetve hang hozzárendelésével a mozgóképhez). A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az audiovizuális 

értelmezés legfontosabb eszközeinek tudatosítása. 

12. A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátosságainak 

megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymozgatásos és/vagy 

pixillációs technikával) pár perces film készítése megadott témából, 

műből kiindulva – egy fotográfia, fényképsorozat, vers, novella, 

zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, vagy írásban megadott 

téma, cím alapján – hang, zene hozzárendelésével, illetve 

készítésével a mozgóképhez) az animációs technika néhány fontos 

lehetőségének feltárása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra. A mé-

dia funkciói. Nézettség-

növelő stratégiák. Sztá-

rok. A figyelemirányí-

tás, a hangulatteremtés 

és az értelmezés legfon-

tosabb eszközei.  

 

Ének-zene: a zene sze-

repe a médiában és a 

filmművészetben. 

Dráma és tánc: Mozgá-

sos kommunikáció. Me-

taforikus kifejezőeszkö-

zök. Jellemábrázolás. 

 

Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartal-

mi megbízhatósága és 

vizuális megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pil-

lanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, experimentális 

művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, animáció, „kockázás‖, 

tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, cselekmény, elbeszélés, kísér-

leti film, etűd, videoklip, (fényjáték), („szendvicsdia‖). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelmezé-

se. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- A médiaipar működésének, a reklám 

hatásmechanizmusának feltárása kreatív gyakorlatokkal 

(pl. szerepjátékkal pop- vagy filmsztár karrierjének 

„felépítése‖ a tömegmédiában; fiktív reklámkampány 

tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: Sztárok és szenzációk. 

Nemi szerepek reprezentáció-

ja. Virtuális valóság. Sztereo-

típia, tömegkultúra. 

Dráma és tánc: díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hangha-

tások, jellemábrázolás. 

 

Ének-zene: populáris zenei 

stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

médiaszövegek kommuniká-

ciós és műfaji jellemzői.  

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, 

szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás lehetősé-

geinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. Komplex 

audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások elemző fel-

dolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

13. A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak felismerése, 

alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. fotoelektrográfia 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem li-

neáris szövegformák. 
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készítése fénymásoló vagy szkenner használatával, mozgó tárgyak, 

illetve testrészletek másolásával és további elektronikus/digitális 

módosításával) a kortárs szemlélet erősítése érdekében. 

14. A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. 

hipertextre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a 

világhálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú 

gondolkodásmódok gyakorlása és tudatosítása céljából. 

15. Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárása a 

mozgóképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, 

többféle módon bejárható videofilm szinopszisának és story-board-

jának elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-művészeti 

technikák megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Internetes szövegépítke-

zés, hálózati kommuni-

káció,  
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más művé-

szeti ág kifejezési esz-

közeibe való átkódolása. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 
 

Informatika: Multimédi-

ás dokumentumok. Vi-

selkedési kultúra az on-

line világban, a hagyo-

mányostól különböző 

médiumok megjelenési 

formái. A globális in-

formációs társadalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, www, 

hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimédia/hipermédia, 

új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), (vizuális zene), 

(elektrográfia), („copy-motion‖ technika). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt ér-

telmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, 

épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészí-

tő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló 

előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető doku-

mentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák al-

kalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények átér-

telmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet 

minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok 

felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól 

értelmezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, 

tervvázlatok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

– Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközökkel 

(pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangulati 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követé-

se. Absztrahálás, konk-

retizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 
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hatások erősítése érdekében. 

– A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan 

tereinek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási 

lehetőségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása 

vizuális eszközökkel és szöveggel. 

– A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás 

és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és 

összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szüksé-

ges információk kivá-

lasztása, tervezés szere-

pe, jelentősége, eszköz-

használat. Lakókörnye-

zet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Produk-

ciós munka. A színház-

művészet összművészeti 

sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, 

ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt ér-

telmezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések meg-

fogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasá-

gi ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. A 

következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós 

szükségletek, illetve az újrahasznosítás lehetőségeinek 

elemző vizsgálata a közvetlen környezetben, a tapasztalatok 

és következtetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. Techno-

lógiai fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Földrajz: globális társadalmi-

gazdasági problémák: fo-

gyasztói szokások, életmód. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: Kultúra és tömegkultú-

ra. A reklám hatásmechaniz-

musa. 

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felisme-

rése. 
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Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, életmód, 

újrahasznosítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelye-

zése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 

jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentő-

ségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) 

sajátos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, (pl. 

hagyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. azték, 

maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális jegyek 

pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek 

megkeresésével. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposz, archetípus. 

Könyvtárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társa-

dalmi normák. Hagyo-

mány. Hagyományos 

népi kultúra. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence, 

világörökségi helyszí-

nek, építészeti együtte-

sek, kulturális tevékeny-

ségek (pl. táncház, busó-

járás). 

 

Ének-zene: Népek zené-

je, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalma

k 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyo-

mányőrzés, világörökség. 

 

 

Tematikai egység/ Tárgy- és környezetkultúra Órakeret 4 
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Fejlesztési cél Az épített, alakított környezet változásai óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasá-

gi ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú tár-

gyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. A 

kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. A 

következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 

közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú 

felhasználásának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. 

land art, street art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, 

reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Topo-

szok, archetípusok állandó és 

változó jelentésköre. Könyv-

tárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. Techno-

lógiai fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Földrajz: Környezet fogalmá-

nak értelmezése. Helyi termé-

szet- és környezetvédelmi 

problémák felismerése. Kör-

nyezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazdasági 

problémák - fogyasztói szoká-

sok, életmód. Fenntartható-

ság. Környezet és természet-

védelem. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalma

k 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 

építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 

értékmegőrzés. 

 

Feldolgozásra szánt műtípusok, művek, alkotók 

Lásd: a részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

- Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

- A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő 

használata az alkotó- és befogadótevékenység során. 

- Szakrális tartalmak, kifejezési formák felismerése, kontextusban 

történő vizsgálata 
- Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

- Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

- A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjénak elérése 

tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, rendszerező 

ismerete alapján. 

- Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az 

alkotótevékenységekben. 

- A tervezett, alakított környezet komplex értelmezése, reflektálva a 

társadalmi, környezeti problémákra is. 

- Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

- Legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

- Az építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, 

illetve stílust meghatározó vonásainak rendszerező ismerete. 

- Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása során a műelemző módszerek összetett, komplex 

alkalmazása az ítéletalkotás érdekében. 

- Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

- A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

- Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

Dráma 

 

12. évfolyam 

 

A Dráma a 12. évfolyamon belépő tantárgy, de közvetlenül épít a 9. évfolyam Dráma és 

tánc tantárgy során elsajátított ismeretekre, képességekre, készségekre, annak szerves folyta-

tása. E mellett szintetizálja a Magyar nyelv és irodalom tantárgy drámairodalommal foglal-
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kozó témái során feldolgozott ismereteket. Helyi tantervünk kidolgozásakor a középszintű 

dráma érettségi követelményrendszerét vettük alapul. 

A tantárgy legfontosabb célja a színház- és drámatörténeti, a színház- és drámaelméleti 

ismeretek elsajátítása aktív, dramatikus tevékenységek alkalmazásával, a már (9. évfolyam 

Dráma és tánc tantárgy során) elsajátított dramaturgiai, drámajátékos ismeretek rendszerezése, 

értelmezése, valamint a biztos kifejezőkészség kialakítása egyéni vagy csoportos alkotótevé-

kenység során. A megfelelő értelmezői eszköztár elsajátítása, és annak tudatos és adekvát 

használata, illetve az eligazodás képességének megteremtése a kortárs kultúrában.  

A tantárgy célja továbbá, hogy igény szerint lehetővé tegye és támogassa a dráma érettsé-

gire való felkészülést, megteremtse a részvétel vagy közreműködés feltételét produkciós 

munkában. 

A tantárgy témáinak feldolgozása során épít a rendszeres színházi előadások látogatása 

során szerzett tapasztalatokra, az órákon szerzett ismeretek, képességek, készségek pedig az 

iskolai színjátszó körben tovább mélyíthetők. 

 

 

 

 

Óraszám: 64 óra /év 

   2 óra /hét 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 
Témakör Óraszám 

1. Színház és drámaelmélet 10 óra 

2. Színház és drámatörténet 20 óra 

3. Drámajáték és improvizáció 14 óra 

4. Színházi alkotómunka 20 óra 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámaelmélet 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A színházművészet és a dráma alapfogalmainak, alapvető dramaturgiai, 

drámaszerkezeti, műfaji fogalmaknak, ismerete és az ismeret alkalma-

zása különféle helyzetekben. 

Drámai művek és színházi előadások értő befogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének (esztétikai, dramaturgiai, 

illetve irodalom- és színházelméleti fogalmak) szakszerű, értő alkalma-

zása. 
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céljai A műnemek, a műfajok általános jellemzői alapján történő összehason-

lítási képesség kialakítása. 

Az értékes és az értéktelen alkotás megkülönböztetésének képessége. 

A dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerének ismerete. 

A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Források, alkotások (drámairodalom, színházi előadások élőben és fel-

vételről, színikritikák) használata és elemzése. 

Tájékozottság kialakítása a kortársszínházi irányzatok területén. Tánc- 

és mozgásszínházi formák ismerete. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Színház- és drámaelméleti ismeretek 

 

 A drámai műnem sajátosságai. 

 A dráma/színjáték mint kommunikáció. 

 A dráma szerkezeti felépítése.  

 Drámatörténeti korok jellemzői, dramaturgiája. 

 Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak. 

 Színházi műfajok.  

 Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása: az egyes színházi 

stílusok jellemző jegyeinek felismerése látott, és alkalmazása sa-

ját részvétellel zajló színjátékokban, drámamunkában. 

 Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekin-

tése. A látott előadások értelmező elemzése.  

 A színházművészet mint összművészet sajátosságai (a különböző 

művészeti ágak eszközeinek komplex használata, az előadás vi-

zuális és akusztikus eszközei). 

 Színházi szakmák (a színész, a rendező, a dramaturg, a 

szcenikus, a koreográfus és alkotótársaik művészete, az előadás 

létrehozásához szükséges színházi mesterségek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

Irodalomelméleti alap-

fogalmak, műfajelmé-

let, a műalkotások 

elemzésének lehetősé-

gei és módszerei. 

 

Etika:  

Társadalmi normakö-

vetés, érték, köteles-

ség, érdekütközés, 

áldozat, kritika. 

 

Vizuális kultúra:  

A vizuális közlés szín-

padi eszközei. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

Adott színház és drá-

matörténeti korok tör-

ténelmi korhoz való 

kapcsolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dialógus, monológ, konfliktus, feszültség, fókusz, keret, fordulat, késlelte-

tés, jelenet, kép, szerkezet, történet, cselekmény, akció-dikció, szituáció, 

szerep, színpadi tér és színpadi idő, katarzis, tragédia, komédia, 

realista színjáték, zenés színház, tánc- és mozgásszínház, kontraszt, szim-

bólum, stilizáltság, nézőpont, realista /rituális/groteszk játékmód, színészi 

jelenlét, szerepformálás, térszínpad, üres tér, drámai/epikus történetkeze-

lés, improvizatív színház, nézői bevonódás szintjei 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti alapismeretek, a 9. évfolyam „dráma és 

tánc‖ tantárgy  valamint az irodalom tantárgy tananyagában elsajátított 

tudás alapján. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének, a különböző korszakok 

speciális szakkifejezéseinek (esztétikai, dramaturgiai, illetve irodalom- 

és színházelméleti fogalmak) szakszerű, értő alkalmazása. 

A dráma- és színháztörténeti korszakok jelentős alkotóinak, alkotásai-

nak megismertetése, befogadásuk támogatása. 

A különböző korszakok általános jellemzői alapján történő összehason-

lítási képesség kialakítása. 

A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata és elhelyezése 

a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások 

feltáró feldolgozása. Színház- és drámatörténeti ismeretek. 

 Az ókor színháza és drámája: rituális gyökerek, az előadások 

jellemzői, a színház felépítése; a dráma kialakulása, jellemzői, 

műfajai, szerkezeti felépítése; a korszak nagy alkotói és kiemel-

kedő művei (javasolt: pl. Szophoklész, Plautus). 

 Shakespeare színháza és néhány drámája (javasolt pl. Rómeó és 

Júlia, Szentivánéji álom, Hamlet), az angol reneszánsz színház és 

dráma jellemzői; a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet. 

 A francia klasszicista dráma, Molière egy-két komédiájának jel-

lemzői, a jellem- és a helyzetkomikum (javasolt pl. A fösvény, 

Tartuffe). 

 A XIX–XX. századi magyar színház és dráma: egy-egy korszak-

alkotó színházi műhely (javasolt pl. Nemzeti Színház), néhány 

kiemelkedő drámaíró és műveik (javasolt: pl. Katona József, Vö-

rösmarty Mihály, Madách Imre, Molnár Ferenc, Örkény István), 

néhány jelentős színész, rendező (javasolt pl. Hevesi Sándor). 

 Realizmus és naturalizmus, Ibsen és az analitikus dráma. 

Színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások 

feltáró feldolgozása. Színház- és drámatörténeti ismeretek. 

 Csehov és Sztanyiszlavszkij: a lélektani realizmus, a csehovi 

dramaturgia. 

 Brecht színháza és drámái: az epikus szerkezet, elidegenítési ef-

fektusok. 

 A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős dráma-

írói: egy-egy meghatározó színházi irányzat és korszakalkotó 

színházi műhely, néhány jelentős színész, rendező és kiemelkedő 

drámaíró és művei. Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és 

a kortárs drámairodalom. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

Művelődés- és iroda-

lomtörténeti tájékozó-

dás, szerzők és művek: 

az ókor, a reneszánsz, 

a klasszicizmus, a ro-

mantika és a realizmus 

alkotói és alkotásai. 

Törekvések a 

műnemek és a műfajok 

közötti kapcsolatok 

megértésére.  

 

Vizuális kultúra:  

A vizuális nyelv esz-

közeinek színpadi ér-

telmezése; művészet-

történeti korszakok, 

korstílusok, stílus-

irányzatok. 

 

Etika:  

Az irodalmi és a hét-

köznapi hősök párhu-

zamai, magatartásmin-

ták, érzelmi tartalmak, 

erkölcsi dilemmák és 

választások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  
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Hagyományos társa-

dalmi/közösségi szere-

pek, a családi viszo-

nyok ábrázolása a mű-

alkotásokban.  

Adott színház és drá-

matörténeti korok tör-

ténelmi korhoz való 

kapcsolása. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Színpadi művek és 

azok filmes változatá-

nak technikai megjele-

nítése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szcenika, tragikum, helyzet- és jellemkomikum, a hármas egység, nemzeti 

romantika, realizmus és naturalizmus, lélektani realizmus, elidegenítési 

effektus, abszurd, groteszk, improvizatív színház, fizikai színház 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Drámajáték és improvizáció 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A drámajátékos tevékenységek tudatos használata, céljuk, fejlesztési 

feladataik ismerete. 

Aktív, tudatos és cselekvő részvétel csoportos tevékenységekben, irá-

nyító és irányított helyzetben. 

Részvétel a dramatikus tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló 

vélemény kialakítása és megfogalmazása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koncentrált csapatmunkára alkalmasság kialakítása. 

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a művészi önkifejezés 

fejlesztése. 

A kreativitás, az alkotói gondolkodás, a problémaérzékenység fejleszté-

se. 

Fantáziafejlesztés. 

Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, mozgásos 

ügyesség és ritmusérzék fejlesztése. 

A különféle beszédműfajok ismerete, verbális, nonverbális és vokális 

elemek célhoz, tartalomhoz illő ismerete.  

Alkotó, cselekvő részvétel többféle dramatikus tevékenységben.  
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A figyelem megtartás idejének növelése.  

Ön – és társismeret érzékenyítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 

Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gya-

korlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) különböző fajtáinak, 

eszközeinek, alkalmazási céljainak megismerése. 

 Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok. 

 Koncentrációs, bemelegítő és lazítógyakorlatok. 

 Ritmusgyakorlatok. 

 Ön- és társismeret fejlesztése, csoportos együttműködést igénylő 

mozgásgyakorlatok. 

 Fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok.  

 A tanulók által készített bábok és/vagy maszkok alkalmazása 

drámajátékban.  

 

Improvizáció  

 Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a tanu-

lók által közösen kidolgozott cselekményváz (jelenetváz) alap-

ján. 

 Helyzetgyakorlatok. 

 Improvizáció zenére. 

 Tánc és mozgásszínházi technikák alapjai. Hangulatok kifejezése 

mozgással. 

 Gyakorlatok, rögtönzések, mozgásstílusok megismerése, ábrázo-

lása.  

 Belső történések és a mozdulat kapcsolatának gyakorlata.  

 Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral. 

 Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. 

       A figyelemmegosztás, figyelemtartás idejének növelésére irá-

nyuló gyakorlatok. . 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

Kommunikációs és 

stilisztikai gyakorla-

tok. 

Különböző stílusok és 

stílusrétegek felisme-

résének gyakorlása 

különböző rendeltetésű 

szövegekben. 

 

 

Testnevelés és sport:  

A tanulók testi, moto-

ros, lelki, érzelmi és 

szociális fejlesztése, 

a játék- és sportkultú-

rában való jártasság, 

relaxáció. 

 

 

 

 

Vizuális kultúra:  

A kreativitás működte-

tése, illetve fejlesztése. 

Esztétikai alapfogal-

mak.  

 

Testnevelés és sport:  

A tanulók testi, moto-

ros, lelki, érzelmi és 

szociális fejlesztése, 

a játék- és sportkultú-

rában való jártasság, 

relaxáció. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

Elkötelezettség fejlesz-

tése a feladatok, tevé-

kenységek elvégzésé-

ben, feladatvállalás 

mások és a közösség 

érdekében is. 

Kulcsfogalmak/ 
Stílus, karakter, hangulat, fókusz, kontraszt, feszültség, párhuzam, sűrítés, 

harmónia-diszharmónia, fokozás, tér, improvizáció. Realista/jelzéses/ túlzó 
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fogalmak játékstílus, belső történet, mozdulat intenzitás, konkrét és stilizált mozgás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színházi alkotómunka 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Részvétel különböző dramatikus tevékenységformákban a kívánt tarta-

lom kifejezése érdekében, az elsajátított dramatikus eszköztár önálló, 

tudatos és célszerű felhasználása dramatikus és színházi jellegű tevé-

kenységek során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koncentrált csapatmunkára való alkalmasság, az együttműködés fej-

lesztése. 

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a művészi önkifejezés 

fejlesztése. 

A kreativitás, az alkotói gondolkodás, a problémaérzékenység fejleszté-

se. 

Fantáziafejlesztés. 

Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 

Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati tevékeny-

ségben. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, mozgásos ügyes-

ség és ritmusérzék fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult színházi műfajok, stílusok jellemző jegyeinek, kifejezőesz-

közeinek alkalmazása a saját részvétellel zajló színjátékokban, szín-

házi és egyéb produkciós munkákban. 

Színpadi tér és használatának lehetőségei. 

Vers-, és prózamondás 

 A színpadi beszéd alapvető kritériumainak ismerete és alkalma-

zása (helyes beszédlégzés, beszédtempó, ritmus, artikuláció, 

hangerő, stílus, nonverbalitás). 

 Egy-egy vers, próza értelmezése, memorizálása, bemutatása. 

 Jelenet, jelenetsor tervezése. 

 

Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban 

(szcenika, zene, hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzí-

tés, stb.). 

A koncentrált csapatmunkára való alkalmasság, az együttműködés 

fejlesztése. 

Tudatos és irányított kifejezőkészség. 

A kreativitás, a komplex alkotói gondolkodás fejlesztése, támogatása. 

Fantáziafejlesztés, tehetséggondozás, megjelenítési, előadási készség 

fejlesztése. Alkotó tevékenységben a színház- és drámaelméleti isme-

retek alkalmazása. 

A karakterek, különböző stílusok hiteles megjelenítése.  

Lírai, epikai, drámai művek előadása, értő tolmácsolása, azok elem-

zése. 

Stílusok megfelelő használata a rendezések, játékok során.  

Belső történések (előzmények, következmények) megjelenítése 

Szerkesztett játék. 

 Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása. 

 Előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínhá-

zi, zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával. 

 

Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásá-

ban. Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban 

(szcenika, zene, hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzí-

tés, stb.). 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

Irodalmi alkotások 

értelmezése és értő 

tolmácsolása.  

 

Ének-zene:  

A különböző korok 

dalainak értő tolmá-

csolása.  

 

Vizuális kultúra:  

A látható világ jelen-

ségeinek értelmezése, 

valamint a sajátos képi 

közlések, vizuális mű-

vészeti alkotások mé-

lyebb átélése, értelme-

zése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A vizuális hatáskeltés 

eszközeinek ismerete. 

 

Testnevelés és sport:  

Rendszeres fizikai 

aktivitás, a mozgás-

készség fejlesztése, 

igény az egészséges és 

esztétikus test iránt, 

biomechanikailag he-

lyes testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi beszéd, előadó művészet, vers- és prózamondás, ünnepi műsor, 

diákszínházi előadás, monológmondás, szerkesztett játék, színházi műfaj-

ok: pl. komédia, tragédia, bohózat, zenés műfajok. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

Legyen képes a koncentrált, önálló tevékenységre és csapatmunkára. 

A tanuló reális ön- és társismerettel rendelkezzék. 

Gondolkodásmódja fejlődjön, legyen kreatív, alkalmas az alkotásra. 

Kommunikációs tevékenysége legyen tudatos mind a hétköznapi, mind a 

művészi önkifejezés során.  

Ismerje a színházi és drámai formanyelv és dramaturgia alapjait, a kor-

szakalkotó drámaírókat, illetve műveiket, és legyen képes azok értő befo-

gadására és tolmácsolására. 

Ismerje a színháztörténet jelentős alkotásait és alkotóit, és legyen képes 

azok értő befogadására.  

Legyen tájékozott a kortársszínházi irányzatok területén. Ismerje a tánc- 

és mozgásszínházi formákat, legyen tájékozott a színházi tér és térhaszná-

lat megfelelő ismereteiben 

Legyen nyitott a társadalom problémáira, a különböző művészetekre, a 

természeti és az ember által alkotott környezet szépségére. 

Aktívan vegyen részt az alkotói tevékenységben, alkalmazza az elsajátí-

tott képességeket és ismereteket a mindennapokban, választása esetén az 

érettségi vizsgán. 

 

 

 

Informatika 

 

 

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 rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

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

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

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

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika 

tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

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

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 
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megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia 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 informatika 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 alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

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

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 

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

fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében 

megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

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

alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az 

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

hardverelemek működését.  

Az információs 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 feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 
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A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás 

elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd 

az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes 

programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati 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. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

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

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok 

elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában 

foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 
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kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben 

számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat 

birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti 

értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák 

kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

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 

értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 

a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 

környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális 

eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az 

önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, 
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a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló 

tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A 

csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak 

megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti 

az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol 

nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematika órákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 

során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, 

a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 

során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás 

és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják 

különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik 

társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az 

információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus 

gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető 

a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló 

döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, 

melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 
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Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében 

elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra 

megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára 

nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog 

tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó 

folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése 

területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi 

és idegen nyelvű információforrásokat. 

 
 

9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens 

eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 

lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a 

korábbi évek során fejlesztett készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre 

álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 
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A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása, a 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói 

ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi 

élet során is fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A 

táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus 

felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel 

történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk 

feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a 

műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő 

problémamegoldás közvetlen tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók 

összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, 

természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként 

elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó, folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan 

határozzák meg a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett 

információkat önállóan képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének 

értékelésére. Az elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi 

műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az 

elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, 

bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják 

azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 
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fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek a biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését 

követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, 

tudását, annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse 

tanulmányai és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs 

problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a 

könyvtári rendszer általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és 

közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 
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9. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakör-

nyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, műkö-

désük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a procesz-

szor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

működési elve. 

Fizika; kémia: elektro-

mágnesesség, optika, 

félvezetők, folyadék-

kristályok, színek, fes-

tékek, analóg és digitá-

lis jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szem-

pontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 

alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítá-

sa.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 

az érzékszervek védel-

mét biztosító szabályok, 

helyes szokások; a kör-

nyezeti állapot és az 

ember egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges életkörül-

ményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

20 óra 

 
Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus lét-

rehozása 
 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 
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Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő prog-

rammal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozá-

sa, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. In-

teraktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szük-

séges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: pro-

jektmunka elkészítése; 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének elké-

szítése. 

 

Vizuális kultúra: Gyűj-

tött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő program-

mal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formá-

tum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás. 

 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: vizs-

gálatok eredményének 

prezentálása; projekt-

munka bemutatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját mun-

kák, gyűjtések felhasz-

nálása az elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemuta-

tók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztá-

sa és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: Moz-

góképi szövegkörnye-

zetben megfigyelt em-

beri kommunikáció 

értelmezése. Szöveg-

környezetben megfi-

gyelt egyszerűbb (teret 

és időt formáló) kép-

kapcsolatok, kép- és 
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hangkapcsolatok ér-

telmezése.  

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 

események mozgóképi 

megjelenítésének meg-

tervezése, esetleg kivi-

telezése az életkornak 

megfelelő szinten (pél-

dául story-board, ani-

máció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumen-

tum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

6 óra 

 A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségé-

vel történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szüksé-

ges algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex 

alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével törté-

nő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: isme-

rethordozók hasz-

nálata. Számítógé-

pek használata. 

Algoritmus követé-

se, értelmezése, 

készítése.  

Matematikai mo-

dellek, alkalmazá-

suk módja, korlátai 

(pontosság, értel-

mezhetőség).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; matemati-

ka; földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-

ség tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

Matematika: isme-

rethordozók hasz-

nálata. Számítógé-
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tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

pek használata. 

Algoritmus követé-

se, értelmezése, 

készítése.  

Matematikai mo-

dellek (pl. számító-

gépes programok), 

alkalmazásuk mód-

ja, korlátai (pontos-

ság, értelmezhető-

ség).  

Modell (ábra, diag-

ram) alkotása, ér-

telmezése fogal-

makhoz.  

Közelítő értékek 

meghatározása, 

egyenletek, egyen-

letrendszerek meg-

oldása, diagramok 

készítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböz-

tetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatá-

rozása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 

A számítógéppel segí-

tett tanulás módszerei-

nek alkalmazása a mé-
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rés, információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény in-

formációinak begyűjté-

se több párhuzamos 

forrásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresé-

se, a manipulált infor-

máció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektro-

nikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuniká-

ciós eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének is-

merete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kom-

munikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítá-

sa, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ Kommunikációs program. 
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fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folya-

matban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektroni-

kus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttöl-

teni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon nagyobb dokumentumot kezelni, 

legyen képes tartalomjegyzéket, körlevelet készíteni; 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasz-

tani; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

10. évfolyam 

Tematikai egység/ 2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 
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Fejlesztési cél 14 óra 

 Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egy-

szerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt ada-

tokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, befek-

tetésekkel, hitelekkel 

kapcsolatos számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táb-

lázatok, műveletek, nyi-

tott mondatok) alapján 

az általuk leírt valósá-

gos helyzetek, történé-

sek, összefüggések el-

képzelése. 

 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a termé-

szeti és technikai rend-

szerek állapotának leírá-

sára szolgáló szempont-

ok és módszerek hasz-

nálata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Matematika; földrajz; 

fizika; kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; mate-

matika: a térbeli tájéko-

zódást szolgáló eszkö-

zök és módszerek alap-

jai és felhasználásuk. A 

GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak ér-

telmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 
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Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Algoritmizálás és adatmodellezés 8 óra 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok 

tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az 

alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmu-

sok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelv; 

matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika; kémia: össze-

függések, folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsola-

ta, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelv; 

matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás 

elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések ered-

ményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvény-

szerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenysé-

gekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogal-

mazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai esz-

Fizika; kémia: természet-

tudományos folyamatok-

kal foglalkozó progra-

mok. 

 

Matematika: véletlen 
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közökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljá-

rások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásai-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőr-

zési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősség-

vállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabá-

lyok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő információ-

források, eszközök, 

módszerek kiválasztá-

sa.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megje-

lölése, az idézés formai 

és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, 

netikett. A forráskritika 

technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 

személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatása-

inak felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntartha-

tóság értékének és ér-

dekének elfogadása, 

tudatos és cselekvő 

részvétel az emberi 
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Az informatikai eszközök használatának következményei a szemé-

lyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

környezet állapotának 

megőrzésében, javítá-

sában. 

 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

Információs- és kom-

munikációs rendszerek 

felépítése, jelentősé-

gük. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matema-

tikai modellek (pl. nyi-

tott mondatok, gráfok, 

sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes progra-

mok, statisztikai elem-

zések), alkalmazásuk 

módja, korlátai (pon-

tosság, értelmezhető-

ség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, in-

formációkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plági-

um, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiá-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatko-

zásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepé-

nek felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, érté-

kelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felisme-

rése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A minden-

napi tevékenységekben 

és a fogyasztói szoká-

sokban megnyilvánuló 

egészség- és környe-

zettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiá-

ban 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

re és az emberi egész-

ségre gyakorolt hatá-

sok. Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás kö-

vetkeztetések és a 

megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása 

segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képes-

ség fejlesztése, kultu-

rált könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások Magyar nyelv és iroda-
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A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségé-

vel való önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

lom: könyvtárhaszná-

lat. 

 

Ének-zene: a könyvtár 

és az internet felhasz-

nálása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kuta-

tómunkával. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári in-

formációkeresés. 

Az internetes adatgyűj-

tés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyag-

gyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; egynyel-

vű szótárak, értelmező 

szótárak; szelekció, 

értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ismeretszerzés 

szaktudományi mun-

kákból. 

 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folya-

matának és eredmé-

nyének kritikus értéke-

lése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájé-

kozódás valamely Eu-

rópán kívüli kultúra 

művészetéről a törté-

nelmi, kultúrtörténeti 

összefüggések figye-

lembevételével. 

 

Ének-zene: zenei do-

kumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképze-
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léseknek, szükségle-

teknek megfelelő in-

formációszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismere-

te, önálló használata.  

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Könyvek (pl. matema-

tikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeret-

terjesztő könyvek, le-

xikonok, feladatgyűj-

temények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése egynyel-

vű szótárakban. 

Az elektronikus tö-

megkommunikáció és 

az irodalom kölcsönha-

tásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról. 

Információgyűjtés in-

ternetalapú szolgáltatá-

sokkal: időjárási hely-

zetkép, útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: történelmi, tár-

sadalomtudományi, 

filozófiai és etikai ké-

zikönyvek, atlaszok, 

lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció 

formái, a tömegkom-

munikációt és a media-

tizált nyilvánosságot 

jellemző tények, mo-

dellek. 
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Az audiovizuális szö-

vegek, műsorok előállí-

tását, nyelvi jellemzőit, 

közvetítését és értel-

mezését leíró fontosabb 

fogalmak és alapvető 

összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának 

és a forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: kérdések megfo-

galmazása a szerző 

esetleges elfogultságai-

ra, tájékozottságára, 

rejtett szándékaira, stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma tanul-

mányozásához legin-

kább megfelelő térkép 

kiválasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek, 

stb. vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szem-

pontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi 

és digitális) informáci-

ók gyűjtése, szelekció-

ja, rendszerezése, kriti-

kája és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: in-

formációforrások szű-

résének szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megis-

merése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megje-

lölése, az idézés formai 

és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, 

netikett. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű 

számításokat elvégezni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekér-

dezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használha-

tó formába rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvaló-

sítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehaj-

tani; 
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legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tuda-

tosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

 

Életvitel és gyakorlat  

12. évfolyam 

 

 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elősegítse az önálló, felelősségteljes, 

önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas ember nevelését, segítse a kulturált beilleszke-

dést a mindennapi életbe, a társadalmi együttélés szabályait követő hozzáállás kialakulását, 

valamint társadalmi, technikai kérdésekben az alapvető tájékozottságot. Kiemelt elvárás a 

megalapozott elméleti ismertek szélesebb körű felhasználása, a problémamegoldási képessé-

gek és formák változatainak különböző szintű alkalmazása a mindennapok gyakorlatában. A 

szemléletformálás változatos tartalommal és sokféle módszerrel valósítható meg, fontos a 

helyi adottságokhoz, elvárásokhoz való illesztés, a személyi és tárgyi feltételekhez illő (de 

nem megalkuvó) igazítás. 

A Család, otthon, háztartás tematikai egység fő célja a családban felmerülő problémák 

azonosítása, az egyéni és társadalmi szükségletek összefüggéseinek feltárása, szabatos meg-

fogalmazása és megvitatása után az igények elemzése alapján választott, életszerű és célszerű 

megoldási módok bemutatása, kidolgozása. Előremutató módon a párkapcsolat, a házasság, a 

gyermekvállalás és a gyermeknevelés kérdéseiben igyekszik támpontokat adni, így szolgálva 

a majdani családalapítást. Napjainkban hangsúlyosan halaszthatatlan megoldásra váró kérdés 

a gondozás feladatainak és felelősségének megosztása a családban és környezetünkben, a 

gyermek-, fogyatékos- és idősgondozás, valamint betegápolási munkák ellátása a kötelezett-

ségeknek és kötelességeknek megfelelően. Gazdálkodni nemcsak az anyagi javainkkal (ház-

tartási jövedelmek) kell, hanem a fizikai, lelki, szellemi energiáinkkal és az időnkkel is, ezért 

igen fontos a szabadidő hasznos eltöltésére, az aktív és passzív pihenésre nevelés. Fontos ezen 

túlmenően felismerni, hogy a szabadidő alkalmas lehet a környezetért, illetve a környezetben 

élő rászorulókért való tevékenységre, az önkéntesség gyakorlására. Újabb kiemelt fejlesztési 

cél a környezettudatosságra, takarékosságra, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, a fenn-

tarthatóság elvének követése. Az alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek mellett a vásárlói 

és fogyasztói érdekvédelem érvényesítésével, valamint a hivatali ügyintézéssel is meg kell 

ismerkedniük a tanulóknak. A Közlekedési ismeretek tematikai egység célja a közlekedési 

helyzetekben követendő etikus magatartás, a magabiztos tájékozódás. Emellett a közlekedés 

rendszer-jellegét, környezeti és társadalmi hatásait is vizsgálja. Az Életpálya-tervezés téma-

körben a továbbtanulásnak és a munkába állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezek-

hez szükséges kompetenciák fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás világá-

ból a munkavállalói létbe való átlépést kívánja megalapozni, másfelől az élet munkavállalás-

sal kapcsolatos nehézségeire is igyekszik felkészíteni. 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a környe-

zet életmódjáról. 

Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elismerése 

és vállalása. 
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A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete. 

Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az időbe-

osztásról. 

Közművek és szolgáltatások ismerete. 

Takarékossági lehetőségek ismerete.  

Egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei. 

Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete. 

Öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó 

személyiség alakítása. 

Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság kialakí-

tása, illetve erősítése. 

A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos tájékozottság 

növelése. A gyermeknevelési problémák objektív, felnőtt módra történő 

értékelése képességének fejlesztése. 

Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítása. 

Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez szükséges 

képességek és tájékozottság kialakítása. 

Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. 

Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben és esz-

közeiben. 

Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása. 

Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, azok 

kölcsönhatásaival összefüggő egészség- és környezetkárosító hatások, 

veszélyek azonosítása, elemzése, a megelőzés és a kármentesítés lehető-

ségeinek felmérése, alkalmazása terén. 

A karitatív tevékenységek iránti elköteleződés kialakítása. 

Felelős, öngondoskodó attitűd kialakítása. 

A pénzkezelés és a hivatali ügyek intézésében szerzett jártasság kialakí-

tása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Családi élet 

A család mint az egyén elsődleges társadalmi környezete. 

A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a há-

zasság jelentősége, feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, konflik-

tuskezelés). 

Családtípusok, családmodellek. 

Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és az 

egyén szempontjából, kötelezettségek, lehetőségek, kockázatok, terhek 

és örömök). 

Gyermekvállalással járó jogok (szülési szabadság, GYES, GYED, 

családi pótlék, családi adókedvezmény, segélyek). 

Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, a csa-

ládtagok és az iskola szerepe a gyermeknevelésben). 

Gyermekjogok és kötelezettségek. 

A család lelki egészsége (stressz, krízishelyzetek orvoslása). A segít-

ség lehetőségei családok számára, intézmények, szervezetek. 

A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség formá-

lásában. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Családfor-

mák a mai világban. 

Jogok és kötelességek, 

az alapvető emberi 

jogok, a gyermekek 

jogai. 

Pénzintézetek és tevé-

kenységük (betétgyűj-

tés, hitelezés, kamat, 

tőke, árfolyam). 

Családi bevételek, csa-

ládi kiadások. 

A lakossági folyó-

számlákhoz kapcsoló-

dó banki tevékenysé-

gek. 
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1.2. A háztartás mint gazdasági formáció 

A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (háztartási 

munkafajták, családi munkamegosztás, munkaszervezés, a biológiai 

ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások igénybevétele, időbeosztás, 

munkaterv készítése: napi, heti, havi házimunkák). 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 

Állandó, alkalmi és változó bevételek és kiadások. 

Közüzemi számlák tanulmányozása. 

Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók energiaigénye). 

Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mérséklésének 

lehetőségei (energiatakarékos technológiák, energiatakarékos életmód, 

megújuló energiaforrások bevonása a háztartás energiaellátásába). 

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban. 

Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, kockáza-

tai). 

 

Osztályfőnöki óra: 

családi hagyományok, 

közösségépítés, nor-

mák. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi test műkö-

dése, 

betegségek. 

 

Informatika: informá-

ciók gyűjtése, tárolása, 

feldolgozása, az e-

ügyintézés lehetőségei. 

 

Földrajz: energiater-

melés. 

 

Fizika: energia, ener-

giatermelés. 

 

Matematika: számolási 

algoritmusok, becslés, 

kerekítés, mértékvál-

tás, százalék és kamat-

számítás, grafikonok, 

statisztikai adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

Kémia: oldószerek, 

savak, lúgok, veszé-

lyes anyagok, pH-

érték. 

 

Etika: Kapcsolatok, 

egyén és közösség, 

magánélet és közélet. 

Törvények. 

A társadalmi együtt-

élés közös normái. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szö-

vegalkotás, hivatalos 

stílus. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

1.3. Tudatos fogyasztói magatartás 

A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. 

Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 

Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt vásár-

lás, egészséges, környezetbarát anyagokból és környezetkímélő tech-

nológiával készült, megfelelő csomagolású, magyar, illetve helyi ter-

mékek, továbbá a méltányos kereskedelem előnyben részesítése). 

Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, társadalmi 

kockázata. 

Fogyasztóvédelem. 

Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és lehe-

tőségek (javítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés). 

Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. 

Tisztességtelen reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem. 

Panaszügyintézés - a panasztétel lehetséges módjai (szolgáltatókra 

háruló válaszadási kötelezettség, fogyasztóvédelmi hatósághoz való 

fordulás), békéltető testületek. 

1.4. Környezet- és egészségkultúra 

A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és következmé-

nyek, egyéni és társadalmi felelősség). 

Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi 

ellátás igénybevétele, gyógyszerfogyasztási szokások, házipatika ösz-

szeállítása). 

Higiénia (környezetünk, ruházatunk és testünk tisztasága, bőrkímélő 

és környezetbarát tisztító- és testápolószerek használata). 

Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő öltözködés, a 

ruházat gondozása). 

Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges élel-

miszerek, élelmiszer-biztonság, élelmezésbiztonság, az élelmiszerek 

kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-kiegészítők és élelmiszer-

adalékanyagok előnyei, hátrányai). 

A rendszeres testmozgás jelentősége. 

Egészséges környezet. 
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Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem). kultúra: reklámok. 

1.5. Életminőség 

A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a támogatásra 

szorulók gyámolítása, közreműködés életminőségük jobbá tételében. 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. 

A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 

A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség lehető-

ségei. 

1.6. Öngondoskodás 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, vagyonbizto-

sítás, felelősségbiztosítás). 

Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a valódi, 

saját akaratból történő öngondoskodás céljai, formái, lehetőségei, ez-

zel kapcsolatos számítások). 

1.7. Korszerű pénzkezelés 

A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, 

mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). 

Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. 

Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

1.8. Hivatali ügyintézés 

A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivatal, 

posta, kormányhivatal) és az ügyintézés lehetőségei. 

Internetes ügyintézés, információszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életmód, életvitel, házasság, élettársi viszony, várandósgondozás, csecse-

mőgondozás, költségvetés, jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, szol-

gáltatás, közüzemi díj, fogyasztóvédelem, jótállás, szavatosság, reklám, 

piac, marketing, élelmiszer-biztonság, higiéné, testápolás, háztartási vegy-

szer, veszélyes anyag, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, lap-

pangási idő, betegség, tünet, betegápolás, egészségkárosító hatás, stressz, 

szenvedély- és kedélybetegség, karitatív munka, fogyatékossággal élők, 

önkéntesség, digitális ügyfélkapu, internetes vásárlás, pénzügyi tranzakció, 

ügyfélszolgálat, biztosítás, bank, öngondoskodás. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A település közlekedési viszonyairól nyert tapasztalatok. 

Véleménynyilvánítás a közlekedési infrastruktúráról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló megfigyelés, adatgyűjtés, rendszerezés. 

Személyes életvitelt befolyásoló tényezők vizsgálata, értékelése. 

Magabiztos tájékozódás kialakítása. 

Udvariasság, előzékenység gyakorlása. 
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Döntéshozatali képesség fejlesztése gazdaságossági számítások alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infrastruktúra 

és a lakosság életmódjának, a terület gazdasági lehetőségeinek ösz-

szefüggései. 

Földrajz: települési 

struktúra, közlekedési 

rendszerek, energiafor-

rások, energiahordo-

zók, légkör, klímavál-

tozás. 

 

Kémia: energiaforrás-

ok, légszennyezés, 

szmog, savas eső, 

ózonlyuk. 

 

Biológia-egészségtan: 

klímaváltozás, környe-

zettudatosság, termé-

szetvédelem, fenntartha-

tóság. 

2.2. A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település közlekedési 

viszonyainak hatása a személyes életvitelre, a tömegközlekedési 

lehetőségek társadalmi hatásai). 

2.3. A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok energia-

igénye. 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés. 

Az energiaigény és a levegőszennyezés mérséklésének lehetőségei 

(alacsony fogyasztású, illetve alternatív energiaforrású közlekedési 

eszközök, környezettudatos közlekedés). 

2.4. Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, szabálykö-

vetés, biztonság, balesetmegelőzés, előzékenység). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési rendszer, járműpark, járatsűrűség, menetrend,  

károsanyag-kibocsátás, környezetvédelmi vizsgálat. 

 

 

Tematikai egység 
3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulá-

si lehetőségek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 

Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek, 

ambíciók). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és szubjektív 

tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya jellemzőinek 

helyes megítélése. 

Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, összevetésük 

a saját életpálya-tervekkel. 

Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 

céltudatosság erősítése. 

Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya jel-

lemzőinek számbavétele és összevetése a személyes elképzelésekkel. 

A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés fontosságának, 

az egész életen át tartó tanulásnak (LLL) az elfogadása és érvényesítése. 

ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex 

mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések meghozatala. 

Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, tényezőkről 

Osztályfőnöki óra: 

pályairányítás, pálya-

alkalmasság, egyéni 

tanulási módszerek, 
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szóló adatok, információk gyűjtése. 

Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltételek, kö-

rülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az életminőségre. Elő-

nyök és hátrányok vizsgálata. 

önismereti tesztek, 

vizsgálatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Jogok és köte-

lességek. 

Munkahely és munka-

vállalói szerep. 

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Etika: korunk kihívá-

sai, a tudományos és 

technikai haladás, a 

felgyorsult világhoz 

való alkalmazkodás. 

3.2. Továbbtanulás 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, a 

jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 

A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek 

(szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. 

Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellemzői. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 

Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szere-

pének felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszerveze-

tek, munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a munka-

szerződés kötelező kellékei, a munkavégzésre, a munkaidőre, a pró-

baidőre, a szabadságra, a munkabérre vonatkozó szabályok. 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és 

kötelezettségek. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, álláskeresési 

technikák, eljárások. 

A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munka-

nélküliséggel járó lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, álláskere-

sés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszerződés, munka-

ügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási mobilitás, felsőokta-

tás, felvételi, kétciklusú, illetve egységes képzés, egész életen át tartó tanu-

lás (LLL), munka melletti tanulás, munkavégzés tanulás mellett, felnőtt-

képzés, közművelődés, távoktatás, egyéni tanulás, önképzés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

A nevelés-oktatás eredményeként olyan gyakorlati tudás megszerzése, 

amelynek birtokában a tanulók könnyen eligazodhatnak a mindennapi élet 

számos területén. 

Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, 

az egészséges életvitelre és a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a 

pénzügyek kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgáltatá-

sok igénybevételével és a jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, 

„háztartási praktikák‖ ismeretében a napi munka szakszerűbb, hatéko-

nyabb, gazdaságosabb elvégzése. 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatából, kölcsönhatásainak megfigye-

léséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások so-

rán, a tevékenységek gyakorlásakor. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 
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Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók jo-

gainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek segí-

tése). Karitatív tevékenységek végzése melletti elköteleződés. 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés szol-

gáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése. 

A biztonságos, balesetmentes, udvarias közlekedés szabályainak betartása. 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 

Közlekedési szabályok és a közlekedési etika alkalmazása. 

A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, valamint 

a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérle-

gelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szerepé-

nek felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fontosságának 

elfogadása és érvényesítése. 

 

 

 

 

Testnevelés és sport 

 

 

A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az 

iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges is-

mereteket és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a sza-

kaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenci-

áinak tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására 

kell elsősorban törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkal-

mazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, a választás a saját előnyben 

részesített rekreációs terület irányába kialakítása, és az azokkal kapcsolatos tudás összefogla-

lása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs 

betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában 

a tárgyi és eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarka-

latosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő moz-

gásos és kognitív tartalmak sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó kö-

rülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége 

kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékterem-

tés mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető 

és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, 

fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmeg-

valósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok. 

A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgás-

kommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak 

technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges élet-
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módhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevé-

kenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros 

tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengé-

sek alkalmazását helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt 

gyakorlatok során a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülön-

böztetett figyelmet fordít a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden 

tanuló eljusson a megszerezhető tudás legmagasabb szintjére és megvalósulhassanak a társa-

dalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek 

különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő 

munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési fo-

lyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros 

tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatás-

fokát is. A motoros tanulás sajátossága ugyanis, hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető 

úton formálódnak az értelmi, érzelmi-akarati, szociális képességek és tulajdonságok. A fej-

lesztés várt eredményei ennek megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretek-

ben és az attitűdökben megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 

A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rend-

szeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fej-

lesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges 

alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint 

a demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az álta-

lános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a pályaori-

entáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a testkultú-

ra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel 

összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a moz-

gásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán hangsúlyt kap a környezet-

tudatos nevelés is. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megte-

remtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő 

és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a tár-

sas viszonyokba ágyazott személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban 

átélt konkrét élményeket szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén szerzett tapaszta-

lataival összevesse, és az összefüggéseket megértse – ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a 

hazafias nevelés. 

Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilár-

dítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munka-

vállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és ösz-

szetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja 

meg. Ebben az életkorban már kiemelten valósulhat meg – a kognitív fejlesztési oldal figye-

lembevételével – a testnevelés és sport oktatásában az alapvető egészséggel és önismerettel 

kapcsolatos értékek elsajátítása. 

A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommuniká-

ció. Célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapo-

tukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek 

mellett tudatosan és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját vélemé-

nyüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a 

társaknak nyújtott segítségadás során.  
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A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok 

és az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári 

kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók 

kommunikálni, nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és képe-

sek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és 

építő módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia tenni a szemé-

lyes és a szakmai szféra között. 

A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is 

meg tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az 

idővel és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az 

egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismeré-

sét, és az akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás ér-

dekében. Ez az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon ké-

pességeiket, ami rávezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra 

és az élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek 

sokaságában tudják használni. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, misze-

rint egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és 

gyenge pontjai megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázato-

kat értékelni és adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzé-

sén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabály-

ismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testneve-

lési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 

vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-
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páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játék-

ban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-

ban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda 

megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 

összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, 

magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, lendülete-

sebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a lab-

dával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kido-

bós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, 

pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai 

elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. já-

tékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az élet-

szerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozga-

tására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok lab-

da nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai 

előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

ció. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszáza-

lékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gya-

korlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, maga-

sabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. 

Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgás-

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 
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technikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos 

esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel.  

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, 

lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések 

bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések lero-

hanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós 

játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés 

talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni 

játék a védelemben.  

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magas-

ságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás köz-

ben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. 

Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvé-

telek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések techni-

kái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelé-

sével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, fo-

lyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pon-

tossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba üté-

sek és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra 

vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés 

stb. szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játéksza-

bályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkal-

mazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osztály-

szintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszitu-

áció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója 

érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  
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Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diák-

olimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás 

szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 

egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, 

beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-

roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-

kenység természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások 

összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. 

Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális én-

kép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 

tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben 

választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált moz-

gás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográ-

fiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája 

iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a rit-

musban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül 

és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izom-

zatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, nö-

vekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A 

dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az 

egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dob-

bantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére 

a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. Az 

esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kon-

dicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osz-

tályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, moz-

gásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi 

tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi követelmé-

nyeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egy-

ségesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérle-

gek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irá-

nyokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggo-

lások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmo-

nikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, 

spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - 

differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének 

megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
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A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával törté-

nik az ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egy-

ségesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 

társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlás-

sal. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüg-

gés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-

peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkar-

állás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 

kanyarlati leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület 

előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térd-

fellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílug-

rás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvé-

tel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, 

leterpesztés hátra. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtá-

maszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlen-

dítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámasz-

ba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, fel-

ugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaug-

rás. 

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvő-

függés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvő-

függésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület 

lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, 

térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból 

átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, 

leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembe-

vételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és má-

sodik ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, 

guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése nö-

vekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kont-

rollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-

tónyomaték, reakció-

erő, egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, elsőse-

gély. 
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Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 

szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben 

túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esz-

tétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, moz-

gásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztásra 

lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, ösz-

szetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő 

állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és 

hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, 

kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejté-

sek, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és láb-

mozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 

Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alap-

forma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a mini-

mumhoz. 

Labdagyakorlatok 

Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos 

vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartá-

sok (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos szabadgyakorlati 

formák felhasználásával. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a mini-

mumhoz tanári irányítással (1 perc). 

 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott nehéz-

séggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ru-

ganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egy-

mással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 4–8 

ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 

mp folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önálló-

ságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek felhasználá-

sával, bővítésével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

 

Táncos mozgásformák 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely 

mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával össze-

kapcsolható. 

Történelmi táncok gyakorlása: 

Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az alkal-

mazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 

A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és mo-

tívumfüzérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a 

Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai 

alapján; alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje. 

Néptánc gyakorlása: 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai (al-

kalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 

Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfolyama-

ta megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, boká-

zók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 

Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, keresztlenge-

tő, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 

alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzí-

tett – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésé-

ben. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 

kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának 

képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának is-

merete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elisme-

rése, támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezői-

nek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar 

élsportolók eredményeinek ismerete. 

Vizuális kultúra: rene-

szánsz, barokk. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág tájegységei. 

 

Etika: társas viselke-

dés, önismeret, énkép, 

jellem, önreflexió, ko-

operatív munka. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra 
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Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- 

és lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvénysze-

rűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása 

az egyes szakági technikákban.  

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját telje-

sítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény 

túlszárnyalására ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 

történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végre-

hajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás táv-

jának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 

543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tar-

tós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltótá-

volság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályai-

nak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának isme-

rete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböz-

tetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességé-

nek kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóver-

senyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok fu-

tófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koor-

dináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses 

sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának össze-

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, VO2 max., 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 
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hangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. 

Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgástapasz-

talat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróverse-

nyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóverse-

nyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrások-

kal és szökdelésekkel. 

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés technikájá-

nak és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó verse-

nyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobá-

sok végzése és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás sza-

bályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyako-

rolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismere-

te. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobá-

sok főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének 

ismerete. 
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A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális se-

besség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-

ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű isme-

rete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sport-

ági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehető-

ségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előnyben 

részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorla-

tokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóké-

pességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben 

végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megisme-

rése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, 

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntések-

hez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet 

más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapaszta-

latok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkal-

mazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezet-

tudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-

vakmerőség, közlekedési szabály.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdel-

mekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabá-

lyok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfej-

lesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkal-

massá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakor-

latok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani 

szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelem-

bevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelé-

sek állásból, térdelésből, földharcban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: keleti kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek moz-

gékonysága, anatómiai 

ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 

7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új variáci-

ókban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegye-

lemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – 

önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek so-

rán, az állásharcban, földharcban. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

bemelegítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súly-

zó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruk-

tív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának ké-

pessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, 

tisztelet, tus, ippon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 150 

m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő vi-

selkedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés 

erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele 

a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a he-

lyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló 

helyzetből. 

Fizika: Közegellenál-

lás, a víz tulajdonágai, 

felhajtóerő, és víz-

szennyezés. 

Newton és Arkhimé-

dész törvényei. 

 

Biológia-egészségtan: 
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Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csopor-

tosban. Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy 

vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges 

(pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő 

gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök se-

gítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb 

erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő 

arányának javítása, az úszás adta monotónia tűrése. Úszások 

80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése 

optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos 

fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

személyi higiénia, test-

ápolás. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása‖, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp 

a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései 

motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, 

önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan 

fenntartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos 

menetének ismerete. 
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A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos fé-

lelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a cso-

port közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós 

forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 

törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a 

progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anató-

miai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészség-

megőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 

lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a 

pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhe-

lésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, ae-

robterhelés, gerinc-

ferdülés. 
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Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 

felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 

összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartásá-

ra. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgá-

ló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének 

gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítá-

sa mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgások-

ban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 

átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesít-

mény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommuniká-

ciója mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, 

és a sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési 

stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játék-

feladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló tovább-

fejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek meg-

felelő megválasztása. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatel-

kötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű tár-

sakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, mi-

nőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztéti-

kus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 

táncmotívumfüzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamon-

ként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulá-

sa az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végre-

hajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 

gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdon-

ságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alap-

fogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
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Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biz-

tonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 

önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 

úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat 

bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe 

és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés veszélyei-

nek, pontos menetének felsorolása. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző de-

formitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának isme-

rete és felelős alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védele-

mének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméte-

rek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő 

célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismere-

tében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 

leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabály-

ismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
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A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testneve-

lési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 

vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 

páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játék-

ban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-

ban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda 

megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 

összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, 

magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, lendülete-

sebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a lab-

dával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kido-

bós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, 

pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai 

elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. já-

tékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az élet-

szerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozga-

tására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok lab-

da nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai 

előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszáza-

lékkal végrehajtott technikai elemek. 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 
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Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gya-

korlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, maga-

sabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. 

Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgás-

technikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos 

esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel.  

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, 

lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések 

bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések lero-

hanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós 

játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés 

talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni 

játék a védelemben.  

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magas-

ságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás köz-

ben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. 

Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvé-

telek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések techni-

kái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelé-

sével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, fo-

lyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pon-

tossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba üté-

sek és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra 

vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 
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23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés 

stb. szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játéksza-

bályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkal-

mazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osztály-

szintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszitu-

áció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója 

érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diák-

olimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás 

szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 

egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, 

beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-

roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-

kenység természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások 

összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. 

Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális én-

kép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 
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tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben 

választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált moz-

gás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográ-

fiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája 

iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a rit-

musban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül 

és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izom-

zatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, nö-

vekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A 

dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az 

egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dob-

bantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére 

a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. Az 

esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kon-

dicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osz-

tályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, moz-

gásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi 

tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi követelmé-

nyeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egy-
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ségesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérle-

gek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irá-

nyokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggo-

lások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmo-

nikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, 

spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - 

differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének 

megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával törté-

nik az ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egy-

ségesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 

társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlás-

sal. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüg-

gés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-

peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkar-

állás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 

kanyarlati leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület 

előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térd-

fellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílug-

rás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvé-

tel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, 

leterpesztés hátra. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtá-

maszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlen-

dítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámasz-

ba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, fel-

ugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaug-

rás. 

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvő-

függés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvő-

függésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület 

lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, 

térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból 

átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-

tónyomaték, reakció-

erő, egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, elsőse-

gély. 
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leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembe-

vételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és má-

sodik ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, 

guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése nö-

vekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kont-

rollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 

szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben 

túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esz-

tétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, moz-

gásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztásra 

lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, ösz-

szetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő 

állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és 

hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, 

kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejté-

sek, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és láb-

mozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 

Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alap-

forma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a mini-

mumhoz. 

Labdagyakorlatok 

Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos 

vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartá-

sok (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos szabadgyakorlati 

formák felhasználásával. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a mini-

mumhoz tanári irányítással (1 perc). 

 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott nehéz-

séggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ru-

ganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egy-

mással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 4–8 

ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 

mp folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önálló-

ságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek felhasználá-

sával, bővítésével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely 

mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával össze-

kapcsolható. 

Történelmi táncok gyakorlása: 

Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az alkal-

mazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 

A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és mo-

tívumfüzérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a 

Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai 

alapján; alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje. 

Néptánc gyakorlása: 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai (al-

kalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 

Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfolyama-

ta megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, boká-

zók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 

Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, keresztlenge-

tő, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 

alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzí-

tett – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésé-

ben. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 

kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának 

képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának is-

merete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

Vizuális kultúra: rene-

szánsz, barokk. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág tájegységei. 

 

Etika: társas viselke-

dés, önismeret, énkép, 

jellem, önreflexió, ko-

operatív munka. 
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A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elisme-

rése, támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezői-

nek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar 

élsportolók eredményeinek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- 

és lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvénysze-

rűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása 

az egyes szakági technikákban.  

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját telje-

sítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény 

túlszárnyalására ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 

történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végre-

hajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás táv-

jának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 

543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tar-

tós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltótá-

volság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályai-

nak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának isme-

rete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböz-

tetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességé-

nek kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, VO2 max., 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 
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Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóver-

senyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok fu-

tófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koor-

dináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses 

sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának össze-

hangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. 

Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgástapasz-

talat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróverse-

nyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóverse-

nyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrások-

kal és szökdelésekkel. 

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés technikájá-

nak és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó verse-

nyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobá-
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sok végzése és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás sza-

bályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyako-

rolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismere-

te. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobá-

sok főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének 

ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális se-

besség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-

ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű isme-

rete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sport-

ági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehető-

ségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előnyben 

részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorla-

tokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóké-

pességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megisme-

rése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, 

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntések-

hez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet 

más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapaszta-

latok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkal-

mazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezet-

tudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-

vakmerőség, közlekedési szabály.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdel-

mekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabá-

lyok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfej-

lesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkal-

massá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakor-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: keleti kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek moz-

gékonysága, anatómiai 

ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 
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latok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani 

szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelem-

bevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelé-

sek állásból, térdelésből, földharcban. 

 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 

7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új variáci-

ókban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegye-

lemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – 

önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek so-

rán, az állásharcban, földharcban. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

bemelegítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súly-

zó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruk-

tív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának ké-

pessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, 

tisztelet, tus, ippon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 150 

m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő vi-

selkedési szabályai ismerete, betartása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés 

erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele 

a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a he-

lyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló 

helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csopor-

tosban. Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy 

vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges 

(pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő 

gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök se-

gítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb 

erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő 

arányának javítása, az úszás adta monotónia tűrése. Úszások 

80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése 

optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos 

fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Fizika: Közegellenál-

lás, a víz tulajdonágai, 

felhajtóerő, és víz-

szennyezés. 

Newton és Arkhimé-

dész törvényei. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 
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Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása‖, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp 

a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései 

motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, 

önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan 

fenntartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos 

menetének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos fé-

lelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a cso-

port közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós 

forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-

gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az 

autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anató-

miai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészség-

megőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 

lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a 

pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhe-

lésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 

felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, ae-

robterhelés, gerinc-

ferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 

összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartásá-

ra. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgá-

ló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének 

gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítá-

sa mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgások-

ban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 
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átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesít-

mény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommuniká-

ciója mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, 

és a sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési 

stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játék-

feladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló tovább-

fejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek meg-

felelő megválasztása. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatel-

kötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű tár-

sakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, mi-

nőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztéti-

kus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 

táncmotívumfüzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamon-

ként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulá-

sa az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végre-

hajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 

gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdon-

ságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alap-

fogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
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Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biz-

tonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 

önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 

úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat 

bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe 

és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés veszélyei-

nek, pontos menetének felsorolása. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző de-

formitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának isme-

rete és felelős alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védele-

mének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméte-

rek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő 

célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismere-

tében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 

leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos techni-

kai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete 

és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transz-

ferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A köz-

vetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés 

megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó 

megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása, 

melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a sportsze-

rűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló haszná-

lata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gya-

korlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 

gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-

test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonat-

kozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 

megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabá-

lyai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 

elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső‖ játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 

használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-

könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 

osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanu-

Fizika: mozgások, üt-

közések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pá-

lyavonal, hatás-

ellenhatás. 
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lók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtok-

lás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, 

támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen át-

adási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy 

kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 

és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védeke-

zés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos lét-

számú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb tak-

tikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk is-

métlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtá-

sa 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: térgeo-

metria – gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkelPozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellen-

féllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos 

cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes mű-

ködése. 
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A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységek-

ben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjá-

tékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé he-

lyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi 

kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz‖, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak megha-

tározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvéde-

kezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtaní-

tása, helytartási szabály betartása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, 

kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüg-

gések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájéko-

zottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituáci-

ókban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos 

képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felsze-

relés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiz-

tonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituáció-

ban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figye-

lembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, köny-

nyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal törté-

nő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gya-

korlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gya-

korlatokkal. 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögelfor-

dulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 
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Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordi-

nációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fej-

lődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy sze-

ren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik 

választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, 

gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejál-

lás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, át-

guggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen 

az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyisé-

gének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismét-

lések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása 

cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználá-

sával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának tovább-

fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 
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Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, ol-

daltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplen-

dületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, 

támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felug-

rás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leug-

rás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 

fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmér-

leg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzó-

dás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesz-

tés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mér-

legek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendí-

tés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok 

állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- 

és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, füg-

gőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtá-

maszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellen-

dülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás 

előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás tá-

maszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önál-

lóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interp-

retálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások 

megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt 

továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztás-

ra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési 

lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és 

csoportos interpretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 

közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, 

Művészetek: az esztéti-

ka fogalma. 
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kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes sík-

ban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és át-

adások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása 

zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ru-

ganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egy-

mással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 

optimális tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített 

szabályokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabá-

lyoknak megfelelően. 

 

Táncos mozgásformák  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 

ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 

boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 

swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek 

szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, 

motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendsze-

re. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia meg-

tanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 

Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 

rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 

alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzí-

tett – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Művészetek: romanti-

ka, modernitás. 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
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A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 

tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus eszté-

tikájának átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezői-

nek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, eset-

leg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyé-

ni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldá-

sok keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembe-

vételével, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel 

a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 

társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérke-

zés az ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, be-

építése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásá-

nak tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 

4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkal-

mazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-
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Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és iram-

beosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendsze-

res alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-

fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakí-

tott nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés versenyek 

lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben‖ jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 

kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

retek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori olim-

piák története 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmaz-

kodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, 

hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyv-

vezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és bal-

esetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 
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Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, cso-

portos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 

idő jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti isme-

retek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése. A 

testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítmé-

nyen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sporto-

lásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, 

családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és ren-

dezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sport-

ági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tan-

tervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési 

és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák 

és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erő-

ivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasz-

nálásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-

biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 

tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 

a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terü-

letén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 

felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok meg-

szerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommuni-

kációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változa-

tosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a 

környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgás-

formák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, 

minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 

kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sporto-

lás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek ön-

magával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakí-

tása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szer-

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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zése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortá-

bor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismere-

te. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 

példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a féle-

lem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, kü-

lönös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfoga-

dására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelé-

se. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 

leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 

 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelye-

zések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás isme-

rete, megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdő-

jellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának ké-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori olimpiák, 

hősök, távol-keleti 

kultúrák. 
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pessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív élet-

mód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárá-

sokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelem-

ben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő preven-

ciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővíté-

séhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges 

készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreáció-

ra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szerve-

zése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegol-

dásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, érté-

kelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgása-

inak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgás-

terjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakor-

latsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvaló-

sítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és 

különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működé-

se, a keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű gé-

pek, erő, munka. 
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Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgás-

szenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gim-

nasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatá-

sa és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-

nális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakí-

tásának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka 

és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedve-

ző hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét‖ (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrá-

lása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek haszná-

lata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesz-

tése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sport-

ági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások 

ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 

alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való he-

lyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckí-

mélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 

másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást 
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erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfej-

lesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 

tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxá-

ció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 

játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimu-

lálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerep-

nek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-

galmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szol-

gáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 

és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 

koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemu-

tatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A 

torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 

fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések be-

gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvés-

biztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gör-
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dülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alap-

fogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és föld-

harcban. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Rela-

xációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A fe-

szültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküz-

dés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok is-

merete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos techni-

kai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete 

és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transz-

ferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Fizika: mozgások, üt-

közések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pá-



 

1610 

 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A köz-

vetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés 

megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó 

megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása, 

melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a sportsze-

rűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló haszná-

lata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gya-

korlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 

gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-

test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonat-

kozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 

megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabá-

lyai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 

elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső‖ játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 

használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-

könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 

osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanu-

lók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtok-

lás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, 

támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen át-

adási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy 

kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 

és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védeke-

lyavonal, hatás-

ellenhatás. 
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zés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos lét-

számú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb tak-

tikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk is-

métlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtá-

sa 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: térgeo-

metria – gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkelPozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellen-

féllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos 

cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységek-

ben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjá-

tékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes mű-

ködése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé he-

lyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi 

kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 
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elérése érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz‖, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak megha-

tározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvéde-

kezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtaní-

tása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, 

kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüg-

gések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájéko-

zottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituáci-

ókban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos 

képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felsze-

relés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiz-

tonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituáció-
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ban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figye-

lembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, köny-

nyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal törté-

nő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gya-

korlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gya-

korlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordi-

nációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fej-

lődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy sze-

ren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik 

választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, 

gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögelfor-

dulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 
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Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejál-

lás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, át-

guggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen 

az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyisé-

gének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismét-

lések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása 

cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználá-

sával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának tovább-

fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, ol-

daltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplen-

dületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, 

támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felug-

rás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leug-

rás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 

fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmér-

leg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzó-

dás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesz-

tés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mér-

legek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendí-

tés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok 

állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- 

és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, füg-

gőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtá-

maszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellen-

dülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás 

előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás tá-

maszból, alugrás, nyílugrás. 

Művészetek: az esztéti-

ka fogalma. 
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Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önál-

lóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interp-

retálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások 

megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt 

továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztás-

ra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési 

lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és 

csoportos interpretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 

közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, 

kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes sík-

ban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és át-

adások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása 

zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ru-

ganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egy-

mással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 

optimális tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített 

szabályokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabá-

lyoknak megfelelően. 

 

Táncos mozgásformák  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Művészetek: romanti-

ka, modernitás. 
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A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 

ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 

boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 

swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek 

szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, 

motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendsze-

re. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia meg-

tanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 

Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 

rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 

alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzí-

tett – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 

tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus eszté-

tikájának átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezői-

nek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, eset-

leg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyé-

ni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldá-

sok keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembe-

vételével, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel 

a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 

társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérke-

zés az ugrásokban. 
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A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, be-

építése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásá-

nak tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 

4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkal-

mazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és iram-

beosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendsze-

res alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-

fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakí-

tott nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés versenyek 

lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori olim-

piák története 
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teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben‖ jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 

kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmaz-

kodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, 

hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyv-

vezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és bal-

esetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, cso-

portos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 

idő jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti isme-

retek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése. A 

testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítmé-

nyen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sporto-

lásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, 

családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és ren-

dezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sport-

ági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tan-

tervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési 

és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák 

és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erő-

ivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasz-

nálásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-

biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 

tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terü-

letén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 

felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok meg-

szerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommuni-

kációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változa-

tosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a 

környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgás-

formák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, 

minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 

kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sporto-

lás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek ön-

magával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakí-

tása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szer-

zése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortá-

bor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismere-

te. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 

példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a féle-

lem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, kü-

lönös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfoga-

dására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelé-

se. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori olimpiák, 

hősök, távol-keleti 
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Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 

leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 

 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelye-

zések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás isme-

rete, megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdő-

jellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának ké-

pessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

kultúrák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív élet-

mód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárá-

sokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelem-

ben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő preven-

ciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővíté-

séhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges 

készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreáció-

ra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szerve-

zése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegol-

dásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, érté-

kelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgása-

inak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgás-

terjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakor-

latsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvaló-

sítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és 

különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgás-

szenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gim-

nasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatá-

sa és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicio-

nális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működé-

se, a keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű gé-

pek, erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakí-

tásának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka 

és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedve-

ző hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét‖ (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrá-

lása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek haszná-

lata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 
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helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesz-

tése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sport-

ági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások 

ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 

alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való he-

lyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckí-

mélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 

másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást 

erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfej-

lesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 

tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxá-

ció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 

játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimu-

lálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerep-

nek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-

galmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szol-

gáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 

és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 

koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemu-

tatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A 

torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 

fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések be-

gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvés-

biztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gör-
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dülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alap-

fogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és föld-

harcban. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Rela-

xációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A fe-

szültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküz-

dés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok is-

merete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

Az iskola által választott órák: 

 

Sakktika 

(SAKK-MATEMATIKA) 

9–10. évfolyam 

 

A Saktika tantárgy tanterve a 9. vagy a 10. évfolyamon heti 2 órás oktatásával kapcsolatos 

irányelveket, célokat és tematikai egységeket határozza meg. Alapját a sakk oktatása képezi, 

mely kiegészül a kapcsolható matematikai témakörökkel. Nagy hangsúlyt kapnak a matemati-

kai kompetencia komponensei a sakk és a matematika egyes területeinek célzott oktatásával. 

A Saktika tantárgy oktatását – a leghatékonyabb fejlesztés elérése érdekében – a 9. év-

folyamon, heti 2 órában javasoljuk. Döntést az iskola vezetése hozza a lehetőségeknek megfe-

lelően. 

 A Saktika tanításának elsődleges céljai közé tartozik a matematika és a sakk megsze-

rettetése a tanulókkal, a kifinomult, eredményes, minőségi gondolkodás elsajátítása, és az erre 

való tudatos igény felkeltése a tanulókban. 

A tantárgynak nem célja, hanem inkább eszköze a sakktanulás, mely a matematikával 

együtt, egymást kiegészítve, a kiemelt fejlesztési területekre kölcsönösen fejti ki pozitív hatá-

sát. A sakkoktatás óvodásokra és kisiskolásokra gyakorolt pozitív iskola- és tanulás-előkészítő 

hatása már ismert. A középiskolai sakkoktatás segítségével ezek az előnyök szintén megszer-

zendőek és kamatoztathatóak. 

A sakk sokoldalúan fejleszti a gondolkodást, személyiségfejlesztő hatása pedig vitat-

hatatlan. A Saktika hibrid tantárgyban a sakk játék mivoltából eredően motivációs bázist ké-

pez, és általa a tanulás, az agymunka becsülete magasabb szintre kerül a tanulók értékrendjé-

ben, és a matematikával közös vonásokat felismerve a diákoknak a későbbi tisztán matemati-

ka tanulmányokhoz való érzelmi viszonyát is pozitívan befolyásolja. 
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Cél az önálló, rendezett, logikus, alkotó, problémamegoldó gondolkodás kialakítása, 

ennek tudatos fejlesztése, a munkamemória fejlesztésével pedig a nyelvi kompetenciák javítá-

sa. A diákok legyenek tudatában saját értelmi képességeiknek, és ezek fejleszthetőségének. 

A sakkon keresztül megtanulják, hogy a játékban folyamatos készülés, tanulás és gya-

korlás útján jutnak sikerélményhez, a gyakori versenyszituációk pedig ebben megerősítik 

őket. 

Fontos cél a matematikai személet fejlesztése, a sakkhoz közelálló – kombinatorika, 

gráfelmélet, logika, valószínűség-számítás – témakörök bevezetése és megalapozása. 

 

 

9 vagy 10. évfolyam 

 

A nevelésben és a személyiségfejlesztésben a Saktika kiemelkedő szerepet játszik. A gyere-

kek döntéshozó képessége nő, tapasztalják, hogy döntéseiknek következményei vannak. Pozi-

tív motivációs szint mellett fejlesztjük a türelmet, az akaraterőt, a kitartást, a fegyelmet. Meg-

tanulják a szabályok és az ellenfél tiszteletét, és megtapasztalják, hogy a tisztelet kivívható. 

Gyors helyzetfelismerést, helyzetértékelést sajátítanak el, szervező, vezető, irányító 

készségük nő. A sakk nagyban hozzájárul, hogy a tanulók megtanulják a kudarcokat kezelni, 

hogy kritikus helyzetből is ki lehet jutni. Javítja az új helyzetekhez való alkalmazkodást, és 

erősíti az önbizalmat. Képesek lesznek magas szintű koncentrációra, ennek tudatos és hosszú 

távú fenntartására. 

A kommunikáció területén a tanulási tanítási folyamatban fejlődik a tanuló matemati-

kai és sakk szakszókincse, illetve egy-egy játékhelyzet elemzése, megvitatása megköveteli a 

tanulóktól a pontos fogalomalkotást, és a jó vitakészséget. 

A tantárgy célja lehet az idegen nyelvi kompetenciák erősítése, amelyet a munkame-

mória fejlesztésével ér el. A nyelvtanulás könnyebbé válik a rövid, a hosszú távú és a mun-

kamemória fejlődése által, valamint a rendszerszemléletű gondolkodás elsajátításával. 

A matematikai kompetencia komponensei közül a számolás, mennyiségi következte-

tés, becslés fejlődik, a kombinatív készség, az absztrakciós és szintetizáló képesség, valamint 

a divergens gondolkodás képessége pedig egyértelműen a sakk velejárója. A tanulók képesek 

lesznek az összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat felismerni. Fejlett problémaérzékenységet 

sajátítanak el, célirányos gondolkodást és rendszerszemléletet. 

A Saktika fontos szerepet kap a térbeli viszonyok átlátásában, ennek jelrendszere se-

gítségével történő feldolgozásában, végül a belső reprezentáció egyre könnyebbé válásában. 

A diákok kreativitása és intuitív képessége, produktív képzelete, valamint nem utolsó sorban 

munkavégzésük hatékonysága és gyorsasága is fejlődik. 

A hatékony, önálló tanulásban a diákok megerősítést kapnak, rájönnek, hogy tanulás 

nélkül nem érhetnek el fejlődést, különben a versenyhelyzetekben alul maradnak. A tanulás 

szerepét a sakk felértékeli, pozitív tanulói attitűdöt alakít ki a játékon keresztül, ami egy ál-

landósult kíváncsi és érdeklődő magatartás eredményezhet. A koncentráció, a rövid és hosszú 

távú memória, valamint a kitartás ezzel egyidejű fejlesztése pedig a tanulásban sikerélmény-

hez vezet. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai:  

 Tájékozódás a síkban, koordináta-rendszerben,  

 mennyiségi jellemzők kifejezése, mennyiségi következtetések, 

 halmazok, geometria struktúrák, gráfok, 
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 tudatos megfigyelés elvont szituációkban, célirányos akaratlagos figyelem fejlesztés, 

szemponttartás, 

 esetfelsorolások, megszámolási problémák, kombinatorika, becslés, fejszámolás, 

 képi emlékezés statikus helyzetekben, történésre való emlékezés, ismeretek tudatos me-

morizálása, felidézése, 

 célszerűség, jelentéstartalom megítélése, megítélés értékek szerint (egyértelműség, érthe-

tőség, egyszerűség, szépség, gyakorlati felhasználhatóság); információ megítélése asze-

rint, hogy fontos-e, illetve felhasználjuk-e az adott szituációban, adott kérdés eldöntésé-

hez, adott probléma megoldásához, állítások megítélése, következtetés megítélése, 

 oksági kapcsolatok keresése, általánosítás, specializálás, 

 a valószínűségi gondolkodás fejlesztése, 

 jelek szerepe, használata, matematika logikai nyelv, 

 gondolatmenet, elképzelt tevékenység vizsgálata, gondolatmenet leírása szavakkal, szim-

bólumokkal, megismert gondolatmenet felhasználása, 

 algoritmus követése, értelmezése, készítése, 

 problémafelismerés, problémaérzékenység, ismert és ismeretlen momentumok ütközteté-

se, a probléma feldolgozása, visszavezetés egyszerűbb problémákra, önálló eljárások ke-

resése, megoldási kísérletek, 

 döntési fák, játékelméleti és döntéselemzési szempontok, 

 matematikai modell, diszkusszió, 

 fogalmak alkotása, rendszeralkotás, kombinatorikus modellek, nyelvezet helyes használa-

ta, a matematika rendszerének megismerése (párhuzamba állítva a sakkal). 

A matematika tartalmaiból különösen fontos és kiemelt szerepet játszanak a követke-

zők: a matematikai szemlélet fejlesztése, koordináta-rendszer, kombinatorika, gráfok, logika, 

fejszámolás, becslés, memóriafejlesztés, algoritmikus eljárások, döntési fák, valószínűség-

számítás, játékelméleti és döntésanalízis alapok, halmazok, nyelvezet és jelölések pontos 

használata, helyes érvelés, matematikatörténet, a matematika rendszerének ismertetése. 

A kerettanterv tartalmaz 3 tisztán sakk (S), 2 tisztán matematikai (M) és 4 vegyes 

(SM) tematikai egységet. A vegyes tematikai egységek egymásra épülnek, az (M) és (S) jelzé-

sűek önálló modulokat képeznek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. (SM) Szabályrendszer, jelrendszer megismertetése, a 

bábok menetmódjának megismerése, csoportosítása, a 

sakkjátszma bemutatása. Sakktáblás logikai játékok, 

Órakeret 

10 óra 
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tájékozódás a koordináta-rendszerben 

Előzetes tudás 
Alapvető geometriai ismeretek – sor, vonal, átló. Természetes számok 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az általános megismerési készség és a tanulási képesség fejlesztése, 

motivációs bázis kialakítása, tájékozódás a síkban, koordináta-

rendszerben, mennyiségi jellemzők kifejezése, mennyiségi következte-

tések. Szimbólumok és tevékenység kapcsolatának felismerése. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatás, magyarázat demonst-

rációs táblán 

˗ mintajátszmák bemutatása, 

elemzése, 

˗ tanácskozási játszmák váltása, 

˗ ismerkedés a sakktáblával, 

˗ logikai feladványok sakktáblán,  

˗ lefedési, színezési, darabolási 

problémák, 

˗ sakktáblán játszható játékok 

(gyalogháború, tandem, francia-

sakk…), 

˗ csoportosítási feladatok, 

˗ sakktáblabejárás. 

Tábla felépítése, koordinátázása, 

mező, vonal, sor; világos és sötét 

mezők 

˗ bábok neve és csoportosítása, 

(király, gyalog, könnyűtiszt, ne-

héztiszt), 

˗ a bábok menetmódja, 

˗ figurák értéke, 

˗ a lépés és az ütés, 

˗ a sakkadás és a sakk kivédése, 

˗ különleges lépések (sáncolás, 

gyalogátváltozás, menet közbe-

ni ütés (en passant), 

˗ a sakkjátszma kezdete és befe-

jezése, a játszma szakaszai 

(megnyitás, középjáték, végjá-

ték), 

˗ a sakkjáték legfontosabb szabá-

lyai és etikai, követelményei 

(pl. lépés: fogott figura lép, el-

engedett figura marad), 

˗ a mezők neve, a lépés jelölése, 

˗ koordináta-rendszer, tengelyek, 

koordináták, 

˗ halmazok, csoportosítási szem-

pontok, alapvető halmazműve-

letek megismerése, 

Matematika: tájékozó-

dás síkban, függvé-

nyek, halmazok. 

 

Informatika: képalko-

tás. 

 

Földrajz: földrajzi 

koordináták, navigáció, 

csillagászat. 

 

Idegen nyelv: rend-

szerszemlélet. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfolyamatok holisz-

tikus szemlélete. 

 

Kémia; fizika: jelrend-

szer, jelölésrendszer, 

természeti törvények. 
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˗ a sakk története. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapállás, báb, menetmód, mező, sor, vonal, átló, menetközben ütés –  

en passant, megnyitás, középjáték, végjáték, sáncolás, nyílt vonal, félig 

nyílt vonal, koordináta-rendszer, tengely, halmaz, metszet, unió, komple-

menter, számosság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. (SM) Mattadás, patt. Logika Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A bábok menetmódjának ismerete és a folyamatos sakkadás és sakk 

kivédése lehetőségének felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szintetizáló képesség fejlesztése. Az állítások megítélése, következtetés 

megítélése, jelek szerepe, használata, matematika logikai nyelv pontos 

használata. A logikus gondolkodás fejlesztése. Szabálytisztelet, sza-

bálykövetés, etikus viselkedés erősítése. Türelem fejlesztése. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű matt- és 

pattkombinációk megoldása fel-

adatlapról 

˗ demonstrációs táblánál a jel-

lemző állások bemutatása, 

˗ játszmaelemzés, 

˗ kombinatorika feladatok meg-

oldása, 

˗ becsléses feladatok, 

˗ igaz, hamis állítások tagadása, 

˗ igazmondós-hazudós feladatok, 

˗ logikai játékok, 

˗ logikai műveletek igazságtáblá-

inak elkészítése, 

˗ sakkos logikai feladatok. 

Adott típusállás felállítása 

˗ matt-típusok, 

˗ mattadás különböző bábukkal, 

˗ mattképek, pattképek felismeré-

se, mattkombinációk, 

pattkombinációk kivitelezése,  

˗ ok-okozati összefüggések fel-

ismerése, 

˗ logikai kijelentés, 

˗ logikai értékek: igaz, hamis, 

˗ tagadás, 

˗ logikai műveletek, 

˗ és, vagy, ha… akkor…, akkor 

és csak akkor típusú kijelenté-

sek, 

˗ a formális logika szabályai, jel-

rendszere, kvantorok (minden, 

van olyan, létezik), 

˗ az univerzális és egzisztenciális 

állítások logikai szerkezete. 

Matematika: logika 

mint a matematika 

nyelve, tételbizonyítási 

módszerek. 

 

Informatika: logikai 

kapuk, műveletek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mattkép, pattkép, mattkombináció, pattkombináció, konjunkció, 

diszjunkció, negáció, ekvivalencia, implikáció, létezik – egzisztenciális 

kvantor, minden – univerzális kvantor, igazságtábla. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. (SM) Sakktaktikai elemek, kombinatorika Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető szabályismeret, számolási képességek, szorzás, osztás, törtek 

ismerete, halmazok ismerete, tájékozódás a koordináta-rendszerben és a 

sakktáblán. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az absztraháló és elemző képesség fejlesztése. Fogalmak alkotása, 

rendszeralkotás, kombinatorikus modellek, nyelvezet helyes használata. 

Az esetfelsorolások, megszámolási problémák, kombinatorikai felada-

tok során becslés és fejszámolás fejlesztése. A problémafelismerés és 

problémaérzékenység fejlesztése. Az önbizalom, és a kritikai gondolko-

dás, diszkusszió képességének fejlesztése. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Csoportokban történő feladat-

megoldás 

˗ változatok számolása saját táb-

lánál, 

˗ játszmaelemzés, 

˗ kombinatorika feladatok, 

˗ sakk-környezetben végezhető 

kombinatorika feladatok, 

˗ a nagyságrendek demonstrálása, 

˗ memóriajátékok, fejszámolós 

játékok, trükkök. 

A kínálkozó lehetőségek felisme-

rése, közülük a legelőnyösebb 

kiválasztása 

˗ helyzetfelismerés és eredmé-

nyes alkalmazás, 

˗ mintázatok, taktikai elemek 

memorizálása, felismerése, lét-

rehozása a sakktáblán, 

˗ a jelölések használata, 

˗ az elnevezések helyes használa-

ta, 

˗ alapvető összeszámolási, meg-

számlálási problémák, 

˗ becslések, fejszámolás, 

˗ kombinatorikai alapfogalmak, 

˗ permutáció (ismétléses, ismétlés 

nélküli), 

˗ kombináció (ismétlés nélküli), 

˗ variáció (ismétléses, ismétlés 

nélküli), 

Matematika: valószí-

nűség-számítás. 

 

Informatika: művele-

tek gépigénye. 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika, populációge-

netika. 

 

Kémia: számolási fel-

adatok. 

 

Idegen nyelv: munka-

memória, hosszú távú 

memória, rendszer-

szemlélet. 
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˗ változat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötés, felfedett sakk, villa, elterelés, ráterelés, kettős sakk, közbeiktatás, 

áldozat, kombináció, kényszerlépés, kényszerítő erejű lépés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. (SM) Az állásértékelés készségének kialakítása, grá-

fok, döntési fák 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Logika, halmazok, kombinatorika, sakktaktikai elemek ismerete, hely-

zetfelismerő képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Áttekintő képesség, globális szemlélet, átlátó, átfogó, helyzetfelismerő 

képesség, előre gondolkodás, divergens gondolkodás fejlesztése. Gon-

dolatmenet, elképzelt tevékenység vizsgálata, gondolatmenet leírása 

szavakkal, szimbólumokkal. Algoritmus követése, értelmezése, készíté-

se. Halmazok, geometriai struktúrák, gráf segítségével problémák repre-

zentálása – modellhasználat fejlesztése. Annak elősegítése, hogy a tevé-

kenységből fokozatosan kialakuljon a tevékenység belső reprezentáció-

ja. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Álláselemzés 

˗ mintaállások felállítása saját 

táblán, 

˗ próbajátékok adott állásból, 

˗ kombinációk, lehetőségek szá-

molása, 

˗ lépésigény kiszámolása, 

˗ feladatok gráfokra, 

˗ kombinatorikai feladatok meg-

oldása gráfokkal, 

˗ gráfok alkalmazása, 

˗ gráfok megadása mátrixokban, 

˗ sakkverseny elméleti szervezése 

(meccsek számának meghatáro-

zása, adott számú résztvevők-

kel, különböző feltételekkel), 

˗ memóriajátékok. 

Állásértékelés, álláselemzés 

˗ egyszerű kombinációs feladatok 

felállítása, 

˗ megadott állásból kombinációs 

lépések keresése, 

˗ kombinációk kialakítása, 

˗ előnyök ismerete, elérése, ki-

használása, 

˗ kombináció, 

˗ kombinációs lehetőségek me-

morizálása, 

˗ gráfok alkalmazása, 

˗ gráfelméleti fogalmak, 

˗ gráfok megadása, 

˗ irányított gráfok, algoritmusok, 

folyamatábrák ismerete, készí-

tése, 

Matematika: gráfelmé-

let, valószínűség-

számítás – Bayes-tétel. 

 

Idegen nyelv: nyelvtani 

szerkezetek, struktú-

rák. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatelemzés 

gráfja. 

 

Informatika: döntési 

fa, adatbázis-

struktúrák, keresési fa, 

programozási alapok, 

algoritmusok, hálóza-

tok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: családfák. 

 

Biológia-egészégtan: 

evolúció, genetika, 

törzsfák. 
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˗ élsúlyozott gráfok, 

˗ a körmentes gráf: fa, 

˗ döntési fák készítése, alkalma-

zása. 

Kémia: molekulák 

szerkezete, halmazok, 

feladatmegoldás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődési előny, pozícióelőny, anyagi előny, térelőny, időelőny, 

tempóelőny, pont, él, fokszám, irányított gráf, teljes gráf, páros gráf, gráf 

mátrixa, kör, út, séta, fa, erdő, döntési fa. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. (S) Az állás fejlesztése Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Előnyös állás ismérveinek ismerete, előnyök típusai és ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodás fejlesztése (munkamemória, oksági összefüggések felis-

merése). Kreativitás és problémamegoldó képesség fejlesztése. Helyzet-

felismerés, helyzetértékelés biztonságának növelése. Pontosságra törek-

vés erősítése. Tudatos megfigyelés elvont szituációkban, célirányos aka-

ratlagos figyelem fejlesztése, szemponttartás erősítése.  

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Típusállások elemzése 

˗ állások lejegyzése, 

˗ állások kialakítása, 

˗ állások értékelése, javítása, 

˗ gyakorló játszmák, 

˗ kombinációk megoldása, 

˗ csoportos feladatmegoldás. 

A király biztonsága 

˗ a centrum, 

˗ a figurák aktivitása, 

˗ a gyalogszerkezet, 

˗ a memorizált előnyös állások 

előhívása, 

˗ álláselőny érvényesítése, 

˗ stratégiák, taktikai elemek mér-

legelése, 

˗ állás reális megítélése. 

Idegen nyelv: memó-

ria. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: oksági össze-

függések, ok-okozati 

viszonyok. 

 

Vizuális kultúra: krea-

tivitás. 

 

Biológia-egészségtan: 

etológia, ökológia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rövid sánc, hosszú sánc, gyalogcentrum, nyílt és zárt állás, középen ma-

radt király, izolált gyalog, duplagyalog, futópár, lebonyolítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. (S) A végjátékok alapelvei Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Bábuk menetmódjának, értékének, ütési lehetőségének ismerete. 

A tematikai egység Törekvés erősítése az oksági kapcsolatok keresésére, általánosításra, 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

specializálásra, megismert gondolatmenet felhasználására. A célszerű-

ség és a jelentéstartalom megítélési képességének fejlesztése. A haté-

kony, gyors, célirányos gondolkodás fejlesztése. Kitartás erősítése. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

˗ Különböző mattadási lehetősé-

gek bemutatása, egyéni gyakor-

lása, 

˗ végjáték feladványok megoldá-

sa. 

Elemi végjátékok megismerése, 

gyakorlása 

˗ fő végjátéktípusok megismeré-

se, 

˗ végjátékfeladatok megoldása, 

˗ a gyalog értéknövekedésének 

felismerése, 

˗ a szabadgyalog bevitelének 

gyakorlása, 

˗ védekezési módok felismerése 

hátrányos végjátékokban. 

Matematika: logika, 

gráfok. 

 

Biológia-egészségtan: 

problémafeladatok. 

 

Kémia: problémafel-

adatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadgyalog, gyalogátváltozás, elméleti döntetlen, tempó, oppozíció, lé-

péskényszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

7. (S) A játszma megalapozása.  

A megnyitások kiválasztása. 

Taktikai elemek gyakorlása feladványfejtéssel 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Megnyitási alapfogalmak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jó értelemben vett versenyszellem és győzni akarás kialakítása. Az 

általános megismerési készség és a tanulási képesség fejlesztése. A kon-

centráció fejlesztése, tudatos fenntartása. A szervezés, vezetés, irányítás 

képességének fejlesztése. Annak felismertetése, hogy tanulás nélkül 

nincs fejlődés, tanulás segítségével tehetnek szert sikerekre a sakktáblá-

nál. A képi emlékezés fejlesztése statikus helyzetekben, történésre való 

emlékezés, ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Megnyitások kiválasztása szak-

könyvekből 

˗ változatok lejegyzése, 

˗ játszmaelemzés, 

˗ gyűjtőmunka, 

˗ memóriafejlesztés, 

Nyílt, zárt, félig nyílt megnyitá-

sok 

˗ cseljátékok, 

˗ főbb megnyitás típusok, 

˗ az ellenfél megnyitásának fel-

ismerése, a megfelelő ellenlépé-

Idegen nyelv: hosszú 

távú memória és mun-

kamemória. 
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˗ nyitások memorizálása. sek megválasztása, 

˗ a sakk adatbázisok szerepének 

megismerése, a Chessbase 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyitás, védelem, csel, ellencsel, sakk adatbázis, elzárás, rombolás, 

kulcsmező. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. (M) Valószínűség-számítás Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Kombinatorika, halmazok, logika, döntési fa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Az absztrakt gondolkodás és a 

modellhasználat fejlesztése, elvont fogalmak kezelése, ismert és isme-

retlen momentumok ütköztetése, új probléma meglévőre visszavezetése, 

fogalomalkotás, modellalkotás, hétköznapi problémák matematizálása 

során. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kockajátékok, kártyajátékok, 

˗ kísérletek elvégzése, tapasztalati 

gyakoriság lejegyzése, 

˗ szerencsejátékok vizsgálata, 

˗ valószínűség-számítási parado-

xonok, 

˗ feladatmegoldás egyénileg, cso-

portosan. 

˗ Gyakoriság, relatív gyakoriság, 

˗ eseményalgebra fogalmai, 

˗ a fogalmak azonosítása felada-

tokban, 

˗ kísérlet, kimenetel, esemény, 

eseménytér, 

˗ a valószínűség-számítás klasz-

szikus modellje, 

˗ valószínűség-számítás a min-

dennapi életben, alkalmazások 

(biztosítás, pénzügy), 

˗ teljes valószínűség, feltételes 

valószínűség, Bayes-tétel. 

Matematika: valószí-

nűség-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika, populációge-

netika, ökológia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, esemény, kísérlet, kimenetel, kedvező lehe-

tőség, összes lehetőség, komplementer esemény, események szorzata, ösz-

szege, különbsége. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. (M) Játékelméleti alapok, döntésanalízis alapjai Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás Valószínűség-számítás, gráfok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A döntésképesség és a dinamikus ellenirányú gondolkodás fejlesztése: 

döntési lehetőségek megismerése, a felmerülő külső tényezők osztályo-

zása, az ellenfél lehetséges döntéseinek számbavétele. Döntéstámogató 

funkciót betöltő módszerek megismerése. A racionális döntés iránti 

igény kialakítása, annak felismertetése, hogy a döntések következmé-

nyekkel járnak. 

Tevékenységek Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

˗ Leegyszerűsített gazdasági, 

pénzügyi példák megoldása, 

˗ találós kérdések a játékelmélet 

témaköréből, 

˗ kétszemélyes, kétválasztásos 

játékok vizsgálata, 

˗ sakkszituációk játékelméleti 

vizsgálata. 

A döntési lehetőségek és a külső 

körülmények szétválasztása 

˗ a döntési lehetőségek és a külső 

tényezők táblázata, 

˗ a legelőnyösebb döntés módsze-

rei, szempontjai, 

˗ várható érték, szórás, kockázat, 

˗ racionális viselkedés kétszerep-

lős játékokban, 

˗ a játékelmélet területének, tör-

ténetének bemutatása, 

˗ kétszemélyes kétválasztásos 

játékok vizsgálata, 

˗ megismerni ezen matematikai 

apparátusnak a való életben be-

töltött szerepét. 

Matematika: valószí-

nűség-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

evolúció, ökológia, 

etológia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Legkisebb veszteség módszere, legnagyobb nyereség módszere, legkisebb 

elmulasztott nyereség módszere, optimista és pesszimista döntés, Hurwitz-

kritérium, Bayes-típusú döntés, játék, stratégia, zéróösszegű játék, koopera-

tív játék, Nash-egyensúly, tiszta és kevert stratégia, várható érték, szórás, 

kockázat. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulók a lehetőségek összeszámolásánál képesek mennyiségi becslé-

sekre, a kombinatorika módszereit ismerik és használják, amire később 

biztosan építhetnek. A sakkban gyorsan felmérik a kínálkozó lehetősége-

ket, ezeket értékelik, átlátják az ellenfél lehetőségeit is. Látják az ok-

okozati összefüggéseket, képesek tanulni a hibáikból. 

Megismerik a gráfelmélet jelentőségét, mindennapi használhatóságát. 

Képesek gráfokat használni problémák, folyamatok leírására.  

A megtanult alapfogalmakat felismerik a játékszituációban, és eredmé-

nyesen alkalmazzák. A szimbólumokat jól használják, fejben, tábla nélkül 
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is képesek több körön keresztül sakkozni. 

A tanulók képesek integrálni a meglévő ismereteiket, hatékonyan alkal-

mazni a megismert fogalmakat. 

Képesek tervezni. Felismerik az ellenfél számára adódó kedvező lehető-

ségeket, és hatékony lépésekkel előzik meg azok érvényesülését. 

Hatékony állásválasztás kialakulása a memorizálás módszerének alkal-

mazásával. Képesek több állást, megnyitást felidézni. Felismerik az ellen-

fél nyitását. Összpontosítanak és koncentrálnak, birtokában vannak a 

sakkjátszma alapvető szituációinak, fogásainak. 

A tanulók képesek egyszerű klasszikus valószínűség-számítási feladatok 

megoldására, ismerik a valószínűség-számítás való életben történő alkal-

mazásait, használják az eseményalgebra eszközeit, a valószínűségi gon-

dolkodás beépül a problémamegoldó és helyzetértékelő képességükbe. 

Döntési fák segítségével képesek bonyolult szituációkat átláthatóvá tenni. 

A tanulók megismerik és bepillantást nyernek az alapvető döntési és já-

tékszituációk kezeléséhez szükséges matematikai apparátusba. Közgazda-

ságtani és pénzügyi tájékozottságuk bővül. Életkoruknak és ismereteik-

nek megfelelő szinten képesek várható értéket és kockázatot számolni, 

tudatában vannak, hogy ezek ellentétesen mozgó mutatók.  

A legkisebb veszteség és legnagyobb nyereség, a legkisebb elmulasztott 

nyereség módszerek elveit ismerik és alkalmazni tudják. A tanulók felis-

merik a különböző területeken előforduló döntéshelyzetek azonos motí-

vumait, és különbözőségeit. 

 

 

Mozgókép- és médiaismeret 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

9./10 évfolyam 
 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képes-

ségének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának 

tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottsá-

gára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondol-

kodjunk a világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélo-

kat teremt. Az internet virtuális közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, 

ahol több időt töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a 

nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művésze-

tet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfej-

lesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív állam-

polgári szerep elsajátításával, valamint a kritikai és kreatív képességek fejlesztésével. Ily mó-

don hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák fejlesztése közül az 

anyanyelvi kommunikációs készség, a digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, 

valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéséhez. 

A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs 

és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a probléma-

megoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és 

az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A művészi alkotá-

sokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével 
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segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az 

érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon hozzájárul a kiemelt 

fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a demokráciára neveléshez, az önis-

meret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi és lelki egészségre neveléshez és természetesen 

mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A tantárgy oktatásának elsődleges célja, hogy 

a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel 

kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a 

hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai mé-

diatudatosság fejlesztése. Ehhez az alsóbb iskolafokokon más tantárgyakban modulárisan 

megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság 

áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és továbbfejlesztésére, valamint a naiv fo-

gyasztói szemlélet átértékelésére van szükség.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes tartal-

mak mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlés-

re. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják oly 

sokan a minőségi kultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. in-

formációfüggőség, kényszerfogyasztás) –, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a 

hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a 

kreatív önkifejezésre, a civil társadalom erősítésére, a választás képességének fejlesztésére. 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni 

kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az ér-

telmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia 

(személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, 

azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyak-

ran rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a tömegkommuniká-

ciós eszközök kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és kulturális összefüg-

gések felismerésére, arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi alkotások tanulmányozása 

útján jobban megismerhessék saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra 

is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejező képességüket és 

kifejezőkedvüket. A digitális technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanu-

lók aktív résztvevői, ne csupán passzív befogadói legyenek a mediális kommunikációnak. 

A szövegalkotás és -elemzés során kiemelt szempont a technikai képreprodukció és a 

valóság problematikus viszonyának megragadása, a szerzői és a műfaji beszédmódok különb-

ségeinek megtapasztalása, az új médiumok sajátos szövegformáinak tanulmányozása saját 

munkák elkészítésének segítségével. A médiahasználat kutatása a közönség(ek)et jellemző 

paraméterek feltérképezésére, az ismeretekhez, adatokhoz jutás alapvető módszereinek átte-

kintésére, a tervezés, szervezés, az adatfelvétel és a kiértékelés gyakorlati megtapasztalására 

épül.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin kiemelt szerepbe kerül az egyéni és kiscso-

portos formában megszervezett projektmunka, melynek feltétele a megszerzett ismeretanyag 

és az életkori sajátosságokból következően már elvárható tanulás- és munkakultúra. 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang, mint a mozgó-

képi ábrázolás anyaga 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete fogalmá-
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nak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mozgóképi írás- olvasástudás fejlesztése. 

Középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak megtapasztalása, felismerése és tudatosítása (például mobil-

telefonra felvett álló- és mozgóképek, beállítások elkészítésével 

vagy interneten elérhető mozgóképes anyagok, például klipek vagy 

reklámok tanulmányozásával), hogy a mozgóképi szöveg 

 egyszerre ábrázol és reprodukál; 

 információban rendkívül gazdag, ám a szöveg jelentésének 

meghatározása a nyelvi közlésnél sokkal bizonytalanabb; 

 utalásokkal telített. 

Annak megfogalmazása, mire vezethető vissza a mozgóképi közlés 

néhány alapvető sajátossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a 

tapasztalati valósággal való erős kapcsolatára). 

Vizuális kultúra: rep-

rodukálás és ábrázolás 

– a mozgókép kettős 

természete. 

 

Filozófia: a valóság 

mint tudatunktól füg-

getlenül vagy attól 

függően létező (létel-

méleti vagy ismeret-

elméleti szemlélet). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrázolás-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

annak megfigyelése és kipróbálása egyszerű beállítások, snitt-

kapcsolatok elkészítése és megszerkesztése során, hogy a mozgó-

képkészítő miféle filmnyelvi eszközöket használ a szöveg megalko-

tása során. Ily módon, valamint mozgóképi szövegek (pl. rövidfil-

mek, filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelésével és elemzésével a mozgóképnyelv alapeszközeinek 

(narráció; szerepjáték; látványszervezés, montázs) tudatosítása. 

Vizuális kultúra: A 

mozgóképkészítő által 

használt eszközök a 

néző figyelmének irá-

nyítására; az audiovi-

zuális közlés hangsú-

lyozási módjai.  

A kiemelés alapeszkö-

zei (legfontosabb mo-

tívumok ismétlése; 

közelkép; fény/szín, 
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zenei hangsúlyok, ka-

meramozgások, válta-

kozó beállítások tem-

pója). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete. A technikai képrögzítés 

elvének ismerete, elemi szintű felvételkészítési gyakorlat. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A látványszervezés alapeszközei (képkivágás, gépállás, nézőpont, 

szemszög, kameramozgások, beállítástípusok, megvilágítás) fogalma-

inak tudatosítása, ezen eszközök szerepének értelmezése és tudatosí-

tása saját felvételek készítése és mozgóképi szövegrészletek elemzé-

sével. 

Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás, 

megérkezés, követés, megismerkedés) útján a képzelőerő, kifejező-

készség fejlesztése. 

Vizuális kultúra: a 

kiemelés alapeszkö-

zei (legfontosabb 

motívumok ismétlé-

se; közelkép; 

fény/szín, zenei 

hangsúlyok, kame-

ramozgások, váltako-

zó beállítások tempó-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás, 

leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének meg-

figyelése, a műfaji és a szerzői fogalmak ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  
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A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont 

(megjelenési felület – mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgal-

mazási kategória; a valóságanyag természete – dokumentumfilm-

fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – műfaj (zsáner)film, 

szerzői film) ismétlése, pontosítása, kiegészítése.  

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének felis-

merése, alkalmazása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv-

használat) az életkornak megfelelő művek elemzésével. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: bár a mozgó-

képi szövegeknek 

nincs minden szövegre 

alkalmazható osztá-

lyozása, a filmek ér-

telmezését, elemzését 

segíti a rendszerezés 

néhány alapszempont-

ja.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, 

szerzői, eredetiség, ábrázolási konvenció. 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az új média, az interaktivitás és a nem lineárisan szerveződő szöveg 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet működési módjának tisztázása, az ön-

álló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasástudás és a 

kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai és kreatív 

képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A hagyományos (analóg) és az új médiaformák (interaktív, nemlineáris, 

digitális) közötti alapvető különbségek tudatosítása. 

Hagyományos szövegtípusok formanyelv-használata módosulásának 

megfigyelése és elemzése az újmédia felületein (néhány jellemző példa, 

elsősorban a reklám, a hírszövegek területéről).  

A web 2.0-ás alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése 

(pl. interakció, választás, az animációs és grafikai megoldások terjedése, 

játékosság, irónia és a szövegek folyamatos alakítása). 

Informatika: miért 

és hogyan értel-

mezi át a digitális 

kép (hang) a tech-

nikai kép (hang) 

hagyományos mé-

diában történő 

alkalmazásait 

(nincs eredetije – 

számsorokba kó-

dolt információk 

sokasága; könnyen 

manipulálható, így 

megkérdőjelezhető 

a valóságtartalma/ 

valóság-
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referenciája; köny-

nyen hozzáférhető 

és átalakítható, így 

kevésbé fontos a 

szerzője is). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivitás, irónia, 

manipuláció, közösségi hálózat. 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai és a nyil-

vánosság 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sok-

szorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kom-

munikáció) ismerete. 

A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendszerek is-

merete. 

A magánszféra és a közszféra fogalma. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság meg-

szerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sok-

szorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kom-

munikáció) az ezekhez tartozó művelődéstörténeti háttér (kiemelkedő 

feltalálók, találmányok, évszámok) megismerése, e fordulópontok jelen-

tőségének értelmezése a nyilvánosság történetében. 

Annak tudatosítása, miért törekszik a média kezdetektől a látvány és a 

hang lehető legvalószerűbb, a valóságtól egyre kevésbé megkülönböz-

tethető rögzítésére.  

A nyilvánosság jelentése az életünkben,  a mai nyilvánosság kialakulása, 

egy adott kor és társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az 

információk birtoklása és megosztása – hatalmi viszonyok; az egyén 

helyzete az adott társadalomban, például hagyományok, neveltetés, is-

kolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák fejlett-

sége; a média szabályozása, cenzúra). 

Miért jelennek meg egyre inkább a közszférában a médiakörnyezet vál-

tozásával a magánszféra ügyei? – vita, érvelés, példákkal. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: A 

kommunikáció 

története alapvető 

fordulópontjai, 

ezen fordulópont-

ok jelentősége a 

nyilvánosság tör-

ténetében.  

A mai nyilvános-

ság kialakulása, 

egy adott kor és 

társadalom nyilvá-

nosságának vizsgá-

lati módjai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, mágikus 

gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, polgári 

nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyilvánossága, hálózati 

kommunikáció, köz- és magánszféra. 
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Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és 

közönségek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) 

fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás szakaszainak 

felismerése mozgóképi alkotásokban.  

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók 

és a médiatartalom-előállítók. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság meg-

szerzése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatos-

ság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló 

 felismer olyan történetjavaslatokat, amelyeket a médiain-

tézmények bocsátanak közre. 

 ismeri és a médiajelenségekkel kapcsolatban helyesen al-

kalmazza a tematizálás, a napirend és a diskurzus fogalmát. 

 konkrét példákon értelmezi a közönség befolyásolásának 

fontosabb eszközeit (a közlés felületének egyszerűen átlát-

ható, ismétlődő megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a 

műsorrend kialakítását, az intézmény-image felépítését, a 

sorozatelv érvényesítését. 

 ismeri a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi média 

eltérő szerepét a nyilvánosságban. 

 jellemzi a médiaintézmények és azok meghatározó szövege-

inek célközönségeit (elsősorban életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális háttér, érdeklődés). 

 bemutatja, hogyan, és kifejti, hogy miért keveredik a 

tartalomelőállító és a közönség szerepe a web 2.0-ás alkal-

mazásokban. 

 felismeri, hogy a médiakommunikáció során a médiaszöve-

get kibocsátó intézmény kerül elbeszélő szerepbe, amely tör-

ténetjavaslatokat bocsát közre, piaci versenyben a néző fi-

gyelméért a konkurens médiaintézményekkel.  

 tudatosítja, melyek a médiaszöveg-fogyasztás maximalizálá-
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sának, a közönség befolyásolásának alapeszközei. 

 megkülönbözteti egymástól a fontosabb médiamodelleket. 

 Tudatosítja, miért jelenik meg a média közönsége kettős 

szerepben, mint vásárló és mint áru. 

 Megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek 

alapján jellemezhetőek a médiaintézmények célközönségei. 

 Kifejti, mennyiben tekinthető közösségnek a közösségi há-

lózatra csatlakozók sokasága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, soro-

zatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, web 

2.0. 

 

 

 

 

 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszközeinek 

ismerete.  

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogal-

mának ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság meg-

szerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejleszté-

se. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló 

 kreatív gyakorlati feladatok során és megbeszélés útján tuda-

tosítja, hogy a médiaszövegek értelmezése egyaránt függ a 

szövegtől, a befogadótól és attól a médiakörnyezettől, 

amelyben a szöveg nyilvánosságra kerül (vagyis a média-

nyelvtől, a nyelvhasználattól, a közönségtől és a kontextus-

tól). 

 felismeri és megnevezi a médiaintézmények által közrebo-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tömegkommuni-

káció médiumainak jel-

rendszerei, kódjai.   
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csátott történetjavaslatok értelmezésére szolgáló direkt értel-

mezési kereteket. Aktuális médiaesemények feldolgozása és 

elemzése során feltárja, hogyan és miért érvényesül a médiá-

ban a sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszé-

lyekkel járhat mindez. 

 ismeri a reprezentáció fogalmát és alkalmazza a nemek, fog-

lalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati való-

ságtól eltérő médiamegjelenítésével kapcsolatban, miközben 

tudatosítja, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális kép-

viselői (reprezentánsai). Ily módon tudatosítja, miért proble-

matikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a médi-

ában, mint a tapasztalati valóságban. 

 az életkornak megfelelő médiaszövegek feldolgozása egyéni, 

kiscsoportos vagy csoportos formában kreatív gyakorlati fel-

adatokkal vagy megbeszélés útján (pl. feltevéseket, állításo-

kat fogalmaz meg médiaszövegek keletkezésének hátteréről, 

a közlő (médiaintézmény) szándékairól; élményeket és ta-

pasztalatokat vet össze a média által közvetített, megjelenített 

világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, élet-

mód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok 

és az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

 összeveti azonos események eltérő megfogalmazásait, éssze-

rűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeit 

(érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, il-

letve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, 

hírportálokon, napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, reprezen-

táció. 

 

 

Tematikai 

alapegység (fő-

téma)/ Fejlesz-

tési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete.  

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati 

kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési 

szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelé-

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 
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si-fejlesztési 

céljai 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szem-

lélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, 

kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A média fejleszti a digitális médiaeszközök használatának képességét 

(az elérhető programok funkcionális használatával a kép, mozgókép- 

és hangadatok rögzítését, célszerű szerkesztőprogramba történő betöl-

tését, szerkesztését, kiírását, online közzétételét).  

A tanuló  

 tudatosítja és példákkal világítja meg a médiakonvergencia je-

lenségét.  

 saját tapasztalatai és ismeretgyűjtés alapján jellemzi az internetes 

és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait (pl. interaktivi-

tás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, figyelem-

megosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált szemé-

lyiségek, anonimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-

demokrácia, amatőr és professzionális tartalomgyártás, média-

használat más emberek jelenlétében és annak normái). 

 példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja 

az internethasználat biztonságának problémáit (pl. személyes 

adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, informáci-

ók kiszűrése, ismerkedés veszélyei). 

 életkorának és tapasztalatainak megfelelő példákra alapozott, ér-

vekkel alátámasztott állításokat fogalmaz meg a hálózati kom-

munikáció életmódra, életminőségre vonatkozó hatásáról, a sze-

mélyiség felbontása és megsokszorozásáról, mint mindennapi 

gyakorlatról az online médiában, a médiahasználat veszélyeiről 

(pl. függőség, elmagányosodás, egészségkárosodás). Ismeri a 

médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémákat (pl. az 

erőszak, mint szórakoztató, stimuláló hatáselem; az erőszak, 

mint mindennapivá váló érdekérvényesítő és konfliktuskezelési 

eszköz). 

 kérdéseket és állításokat fogalmaz meg az alkotók és felhaszná-

lók felelősségével, az egyének és közösségek jogaival kapcsolat-

ban az írott, az elektronikus és az online médiában, tisztában van 

vele, hogy a média törvényi szabályozása miért szükségszerű.  

 tudatosítja, hogy elkerülhetetlen az éles verseny közegében a 

médiaipari szövegtermeléssel együtt járó selejt, de azt igyekszik 

megkülönböztetni a manipulációtól. 

Informatika: a „régi‖ 

és az „új‖ média 

használatának ösz-

szehasonlítása. egy-

mástól. 

Az internetes és mo-

bilkommunikáció 

fontosabb sajátossá-

gai.  

Az internethasználat 

biztonságának prob-

lémái. A média tör-

vényi szabályozása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális 

személyiség, médiaerőszak, közösségi média, médiaipari verseny, mani-

puláció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az 

online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 

 alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit egyszerű mozgóképi 

szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkülönbözte-

tése, szemszög, nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelentése az 

adott szövegben, montázsfunkciók felismerése). 

 a mozgóképi szövegeket meg tudja különböztetni a valóság ábrázolá-

sához való viszonyuk és az alkotói szándék, és a nézői elvárás karak-

tere szerint (dokumentumfilm és játékfilm, műfaji és szerzői be-

szédmód).  

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fikció és a 

virtuális fogalmait egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció története 

alapfordulataival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől 

függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.  

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények 

elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jel-

lemezhetőek a médiaintézmények célközönségei.  

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a 

reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezen-

tációk különbözőségeit. 

 érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a médiaszö-

vegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátossága-

it, az internethasználat biztonságának problémáit. 

 az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és 

médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, 

az önálló megfigyelésekre.  

 alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcso-
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latos ismereteit a műsorválasztás során is.  

 

 

Környezetvédelem 

Környezetvédelem 

 

9 vagy 10. évfolyam 

 

 

 
Heti két óra a 9. vagy 10. évfolyamon, amelyet az iskola vezetése, a személyi feltételek és a 

tanulók érdeklődése dönt el.  

A tantárgy célja, hogy járuljon hozzá, a tanulók a természettudományos - tantárgyakban 

elsajátított ismereteket felhasználva- egy fejleszthető környezetvédelmi szemlélet 

kialakítáésához.. Egészséges életvitelre, környezetvédelemre és felelősségteljes cselekvő 

magatartásra ösztönözze a diákokat- a Föld globális és regionális környezetvédelmi problémáinak 

figyelembe vételével és az ezek megoldására irányuló törekvések révén. 

 

Fejlesztési célok: 

A tanuló legyen képes: 

 az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőinek, törvényszerűségeinek és ezek emberrel 

való kölcsönhatásainak felismerésére 

 az egyszerűbb környezettani jelenségek megfigyelésére és a tapasztalatainak önálló 

leírására, valamint a kapott eredmények értékelésére 

 a környezetszennyezés egészségkárosító hatásainak felismerésére 

 a lakóhelyi környezete megóvása és a saját egészséges életmódjának kialakítása érdekében 

a tanult ismeretek alkalmazására 

 azon szemlélet elfogadására, hogy nemcsak ártatlan áldozatai, hanem okozói is vagyunk a 

bioszféra válságának. 

 

 

 

 

Tematikai egység Környezetvédelem, természetvédelem fogalma 
Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás 
Természetismeretben tanultak, szelektív hulladékgyűjtés és újrahasz-

nosítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekap-

csolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, gyakorlati al-

kalmazások: 

A környezeti alapprobléma 

feltárása, megoldási kísérle-

Törvények a természet és a környezet 

védelmében 

Növényfajok és állatfajok védelme 

Veszélyeztetettségi fokozatok 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek. 

 

Biológia : 
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tek és lehetőségek 

 

Ismeretek: 

Környezetvédelem 

Természetvédelem 

 

 

A globális éghajlat-változások lehet-

séges okainak és következményeinek 

elemzése. 

Globális környezeti problémák (foko-

zódó üvegházhatás, savas eső, „ózon-

lyuk‖) következményeinek megisme-

résén keresztül az emberi tevékenység 

hatásának vizsgálata. 

Helyi problémák elemzése: a vizes 

élőhelyek lecsapolásának következ-

ményei, a tarvágás és az erdészeti 

mélyszántás hátrányai, a rovarölő 

permetezőszerek hatása a táplálékhá-

lózatra, a külszíni bányászat hatása, 

zöldmezős beruházások, fényszennye-

zés stb. 

 rendszertan, ökológia 

 

Földrajz : lakóhely 

földrajza 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezetvédelem, természetvédelem 

 

 

 

Tematikai egység Népesedés és környezet 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Természetismeretben tanultak, általános iskolai földrajz ismeretek, 

szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az urbanizáció környezetre és emberre gyakorolt hatása 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, gyakorlati al-

kalmazások: 

A termelés hatása a környe-

zetre és az emberre 

A fogyasztás hatása a kör-

nyezetre 

 

A környezetvédelem legfontosabb 

alapelvei 

  

Biológia : ökológia 

 

Földrajz : település- és 

népességföldrajz 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megelőzés elve, fenntartható fejlődés, biodiverzitás. 
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Tematikai egység Környezetszennyezés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Természetismeretben tanultak, papír- és kupakgyűjtés, környezetvé-

delmi akadályverseny, vízi élővilág fénymikroszkópos vizsgálata, álta-

lános iskolai földrajz- és kémia ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, gyakorlati al-

kalmazások: 

Levegőszennyezés 

Vízszennyezés Talajszeny-

nyezés 

 

Ismeretek: 

A légkör összetétele 

A legfontosabb légszennyező 

anyagok és kibocsátó forrá-

saik 

Szmog képződés 

Biológiai levegőszennyezés, 

pollennaptár 

 

Felszíni- és felszín alatti vi-

zeink 

A vizek minősége 

Az eutrofizáció 

 

A talajok keletkezése 

A talajok pusztulása 

A talajok szennyeződés 

A talajok védelme 

 

 

 

 

Globális környezeti problémák (foko-

zódó üvegházhatás, savas eső, „ózon-

lyuk‖) következményeinek megisme-

résén keresztül az emberi tevékenység 

hatásának vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi problémák elemzése: a vizes 

élőhelyek lecsapolásának következ-

ményei, a tarvágás és az erdészeti 

mélyszántás hátrányai, a rovarölő 

permetezőszerek hatása a táplálékhá-

lózatra, a külszíni bányászat hatása, 

zöldmezős beruházások, 

 

A talajvédelem feladatai 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek. 

 

Biológia : 

 rendszertan, ökológia 

 

Földrajz : globális 

környezeti problémák 

földrajzi vonatkozásai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szmog, biológiai levegőszennyezés, eutrofizáció, felszíni- és felszín alatti 

vizek, vízminőségi osztályok, talajvédelmi módszerek 

 

Tematikai egység A hulladékok 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás céljából papír- és kupak-

gyűjtés. A veszélyes hulladékok összegyűjtése és elvitele kémiai-, fizi-
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kai- és biológiai kísérletek során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hulladékok keletkezése és kezelésének módjai. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, gyakorlati al-

kalmazások: 

A hulladékok keletkezése, 

kezelése 

Ismeretek: 

A hulladékok típusai 

Veszélyes hulladékok keze-

lése 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Újrahasznosítás 

 

A szelektív hulladékgyűjtés és újra-

hasznosítás ismerete, alkalmazása. 

  

Kémia: Szervetlen 

kémia 

Vizuális kultúra: 

hulladékok 

felhasználása 

Biológia : ökológia 

 

Földrajz : globális 

környezeti problémák 

földrajzi vonatkozásai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Települési szilárd- és folyékony hulladék, háztartási hulladékok, veszélyes 

hulladékok, hulladéklerakók 

 

 

 

Tematikai egység A földi rendszer állapota: módosult működésének jelei 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Természetismeretben tanultak, általános iskolai fizikai-, kémiai-, bio-

lógiai- és földrajz ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, ismeretek 
 

Globális klímaváltozás 

Az ózonpajzs elvékonyodása 

Elsavasodó környezet 

A világóceán szennyezettsége 

A bioszféra állapota: a 

génkészlet pusztulása, 

génerózió 

Globális környezeti problémák (foko-

zódó üvegházhatás, savas eső, „ózon-

lyuk‖) következményeinek megisme-

résén keresztül az emberi tevékenység 

hatásának vizsgálata  

Földrajz: légkör 

földrajza 

Biológia: ökológia 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegházhatés, globális felmelegedés, savas eső, ózonpajzs, génkészlet, 

génerózió 

 

 

 

Tematikai egység A hazai természetvédelem területi rendszere 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
A tatai Geológiai Múzeumban a Föld napja keretében rendezett vetél-

kedő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetvédelem alatt álló területek besorolása 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 
Természetvédelmi terület 

Tájvédelmi körzet 

Nemzeti park 

 

Hazai nemzeti parkok 

Hazai nemzeti parkok kialakulásának 

és természeti értékeik megismerése 

 

Kiselőadások készítése 

Biológia: ökológia 

Földrajz: 

Magyarország 

földrajza 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, nemzeti park 

 

Tematikai egység Kísérletek, vizsgálatok, mérések 
Órakeret  

12 óra 

 

Tematikai egység Ismétlés, év végi összefoglalás 
Órakeret  

4 óra 

 

Emberismeret 

 

9. vagy 10. évfolyamon választható  

 

 

Célok és feladatok 

Az alapozó oktatás lehetőséget nyújt szakmai, illetve elméleti ismeretek elsajátítására, az 

érettségire való felkészülésre, a pályaválasztás, illetve szakirányú felsőfokú továbbtanulás 

előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 

 

A tantárgy oktatásának célja: 

Megismertesse a tanulókkal az általános és személyiség-lélektan, a szociál-, fejlődés- és pe-

dagógiai pszichológia korszerű ismeretanyagát. 
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Alakítsa ki a tanulók személyiségközpontú szemléletmódját és az önművelés igényét. 

Nyújtson alapvető ismereteket önmaguk és mások megismeréséhez, a családi és társadalmi 

helyzetek értelmezéséhez a szocializációs folyamatokban. 

Segítse elő a tudatos pályaválasztást. 

Ismertesse meg a tanulókkal az általános pedagógia, a didaktika és a neveléstörténet alapvető 

műveltséganyagát, segítse a megalapozott, felelősségteljes pályaválasztási döntés kialakítását. 

Alakítsa ki a korszerű pedagógiai szemléletmódot, és segítse elő a hatékony gyermeki szemé-

lyiségfejlesztő munkát. 

 

Fejlesztési követelmények: 

A tantárgy tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tárgyak tanulásához szükséges képes-

ségei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az algoritmikus gondolkodás, az 

önálló ismeretszerzés képessége. 

Fejlessze a szóbeli és az írásos kommunikációs képességeket, a számítástechnikai alkalmazási 

képességeket. 

Fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját szakmai munkájukkal kapcsolatos kötelességtudata, 

felelősségérzete, igényessége, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv sza-

batos és helyes használatára, írásos munkáikban az igényes külalakra. 

Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás képessége, érezzék meg 

a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. 

A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, vál-

jon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. 

Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez 

szükséges további magatartási szabályokat, magatartásformákat. 

A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön a szakmához, a 

választott munkához, életpályához való kötődés. 

 

 

 

Pszichológia: 

A tanulók tudják meghatározni a pszichológia fogalmát, tárgyát, megjelölni helyét a tudomá-

nyok rendszerében, tudják felsorolni és jellemezni a pszichológia alap- és alkalmazott tudo-

mányait, vizsgálati módszereit, alkalmazásukat. 

Ismerjék a viselkedés biológiai alapjait, tudják értelmezni a lelki jelenségek és a magasabb 

idegműködés összefüggéseit, ismerjék az idegrendszer felépítését és működését. 

Tudják meghatározni az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, gondolkodás, ta-

nulás fogalmát, felsorolni fajtáikat, típusaikat, legyenek képesek megmagyarázni a képzelet, 

észlelés, emlékezés és álom összefüggéseit, tudják jellemezni a tanuláshoz kapcsolódó alap-

fogalmakat, a tanulás és emlékezés kapcsolatát. 

A tanulók ismerjék a motiváció alapfogalmait, a humán motiváció jellemzőit, az érzelmek 

jellemzőit, fajtáit. 

Tudják felismerni az érzelmek kifejeződése és a metakommunikáció kapcsolatát, értelmezni 

az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatását. 

Tudják értelmezni a különböző személyiségdefiníciókat, leírni a személyiségalakulás folya-

matát. 

Tudják definiálni a szociálpszichológia fogalmát, meghatározni helyét a tudományok rendsze-

rében, leírni a szocializáció folyamatát. 

A tanulók tudják leírni az interakció és kommunikáció folyamatát, értelmezni a verbális és 

nonverbális közlés viszonyát, felismerni a tanári kommunikációban a kongruencia jelentősé-

gét, leírni a kommunikációs zavarokat. 
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Legyenek képesek összehasonlítani a fizikai és szociális észlelést, leírni és példában elemezni 

a külső és belső konfliktusokat, felsorolni a konfliktusok fajtáit, elemezni néhány konfliktust a 

lehetséges kiváltó okok és a beavatkozás lehetséges formáinak az összefüggésében. 

Tudják felsorolni a tömeg és a csoport különbözőségeit. 

Legyenek képesek definiálni a fejlődéspszichológia fogalmát, ismertetni néhány fejlődéselmé-

letet (Freud, Erikson, Piaget), értelmezni a filogenezis és ontogenezis lényegét. 

Tudják felsorolni és bemutatni az egyes életszakaszokat (újszülött- és csecsemőkor, kisgyer-

mekkor, óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor, aggkor). 

Tudják meghatározni a pedagógiai pszichológia fogalmát, tárgyát, feladatát. 

A tanulók lássák, hogy a család a szocializáció elsődleges eszköze. 

Jelöljék meg a hospitalizáció lényegét és elkerülésének lehetőségeit. 

Mutassák be a pedagógus személyiségét. 

 

 

Pedagógia: 

A tanulók tudják definiálni a pedagógia, a nevelés fogalmát, megjelölni tárgyát, megnevezni a 

pedagógia interdiszciplináris kapcsolatait. 

Ismerjék a nevelés cél-, feladat- és eszközrendszerét, jellemezzék az egyes szükségleteket és 

azok életkor szerinti változását. 

Legyenek képesek példát mondani a nevelés korlátait képező  külső  vagy belső  zavarokra. 

Értelmezzék a nevelés folyamatát, a nevelési módszer fogalmát, tudják csoportosítani azokat. 

Jellemezzék a leggyakrabban előforduló nevelési nehézségeket és kezelésüket. 

Tudják elmondani a szokás fogalmát, funkcióit. 

Tudják az egészséges életmódra való nevelés alapelveit. Legyenek képesek elmondani, mit 

fejez ki a szeretet szükségletének kielégítése. A tanulók tudják értelmezni a frusztráció és az 

agresszió kapcsolatát, és ismerjék az agresszió elleni nevelés lehetőségeit. 

Definiálják a család fogalmát, szerkezetét, funkcióját, típusait. 

Ismertessék az óvoda, az iskola, a nevelőotthonok és a speciális intézmények célját, funkció-

ját, nevelőmunkáját. 

Definiálják a játék fogalmát, ismertessék jellemző sajátosságait, nevelőértékét. 

Mutassák be a munka személyiségfejlesztő hatását. 

Definiálják a didaktika fogalmát, ismertessék alapfogalmait, az oktatás célját, tartalmát, köve-

telményeit, valamint a tantervek fajtáit, jellemzőit. 

Mutassanak rá a differenciálás szükségességére és lehetőségére. Ismerjék az oktatási módszer 

fogalmát, fajtáit és jellemzőit, tudják alkalmazni a hatékony tanulási módszereket. 

 

 

9. vagy 10. évfolyam 

 

Évi óraszám: 74 

 

Belépő  tevékenységformák 

 

Pszichológia: 

Az ismeretnyújtás és feldolgozás mellett egyéni és csoportos tapasztalat- és adatgyűjtés. 

Szakirodalom feldolgozása, kiselőadások tartása. 

Aktív közreműködés a csoportmunkában (szociálpszichológiai témák feldolgozása). 

Az érzelem kifejeződésének szituációs játékokban való tanulmányozása, elemzése, jellemzői-

nek leírása. 
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A lelki működés mindennapos élethelyzetekben való elemzése. Az ismeretnyújtás és feldol-

gozás mellett egyéni és csoportos tapasztalat- és adatgyűjtés. 

 

 

Pedagógia: 

Ismeretnyújtás és ismeretfeldolgozás a nevelési folyamat sajátosságairól, összetevőiről. 

Pedagógiai szituációk gyűjtése, elemzése megadott szempontok alapján. 

Különböző nevelési nehézségek kezelésének megoldására készségfejlesztő gyakorlatok. 

Az érzelmek kifejeződésének megfigyelése, elemzése szerepjátékokban. Ismeretnyújtás és 

ismeretfeldolgozás a nevelési folyamat sajátosságairól, összetevőiről. 

Szakirodalom feldolgozása. 

 

 

 

Témakörök, tartalmak 

Pszichológia 

A pszichológia tudománya. 

A pszichológia fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében. 

A pszichológia alap- és alkalmazott tudományai. 

Vizsgálati módszerei, történeti gyökerei. 

A szervezet felépítése és működése 

A magatartás biológiai alapjai. 

Az idegrendszer alapműködése. 

Megismerési folyamatok. 

Érzékelés. 

A megismerési folyamatok jelentősége, fajtái. 

Az érzékelés fogalma, fajtái. 

Az érzékletek jellemzői, fajtái. 

Az ingerküszöbök. 

Észlelés Az észlelés szerveződése. 

Konstanciák, érzéki csalódások. 

A figyelem fiziológiai alapja, működési mechanizmusa. 

A szűrőelmélet. 

Az orientációs reakció. 

Tulajdonságai (tartósság, terjedelem, megosztás, átvitel). 

Az alvás és ébrenlét ciklikus változása. 

Az alvás fázisai. 

Az álom, az ábrándozás. 

Tudat és tudatállapotok 

A tudat szerepe, jellemzői. 

Féltekei lateralizáció. 

A tudatműködés zavarai. 

Emlékezés. Az emlékezés fogalma és fiziológiája. 

Az információfeldolgozás folyamata. 

A kettős emlékezés modellje. 

A rövid távú, hosszú távú memória. 

Az emlékezet fejlesztése, szerepe a tanulásban. 

A felejtés okai. 

Képzelet: fogalma, jellemzői, fajtái. 

Gondolkodás.A gondolkodás feltétele. 
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A gondolkodás fogalma, fajtái. 

A problémamegoldó gondolkodás folyamata. 

Gondolkodási stratégiák. 

Fogalomalkotás és kategorizáció. 

A kommunikáció és gondolkodás. 

Az intelligencia. 

A kreativitás. 

A tanulás fogalma, értelmezése. 

A klasszikus kondicionálás. 

Az operáns tanulás. 

A verbális tanulás. 

A tanulási stílus, stratégiák. 

Hatékony tanulás. 

Motiváció és érzelem. 

A motiváció alapfogalmai. 

A motívumtanulás alapvető formái. 

A humán motiváció jellemzői. 

Az érzelem fogalma, fiziológiai alapjai. 

Az érzelem jellemzői, fajtái, kifejeződései. 

Az aktiváció, emóció, motiváció. 

A személyiség. A személyiség fogalma, értelmezése. 

A személyiségelméletek lényege, fő képviselői. 

A személyiségalakulás folyamata. 

Személyiségzavarok. 

Személyiségvizsgáló módszerek. 

A szociálpszichológia mint tudomány 

A szocializáció folyamata. 

A társas kölcsönhatások világa 

Az interakció, a kommunikáció. 

A pedagógiai kommunikáció. 

Kommunikációs zavarok. 

Önismeret Az önismeret forrásai. 

Az önismereti kerék. 

A Johari-ablak. 

Más személyek megismerése 

A fizikai és szociális észlelés. 

A gondolkodási sztereotípiák mások megismerésében (előítélet, stigma, címke, bűnbak). 

Személyközi kapcsolatok 

Szerep. 

Konfliktus. 

A konfliktus, és ami mögötte van. 

A konfliktus fajtái. 

A csoport szerepe a társas kapcsolatokban 

A tömeg és csoport. 

Csoportformák. 

A kiscsoport rokonszenvi struktúrája. 

A csoport norma- és értékteremtő világa. 
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Pedagógia 

A pedagógia tudománya 

A pedagógia tárgya, feladata. 

A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai. 

A pedagógiakutatás módszerei. 

A pedagógia általános kérdései 

A nevelés fogalma, célja. 

A nevelés fogalmának értelmezési szintjei. 

A nevelés feladatai a szükségletek rendszerében. 

Az alapvető szükségletek tartalma (biológia, biztonság, szeretet, tisztelet, önbecsülés, 

tudásvágy, szépség iránti önmegvalósítás). 

A szükségletkielégítés tanulási folyamata. 

A nevelés szükségessége és lehetősége. 

A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők. 

A gyermek és a pedagógus a nevelés folyamatában. 

A nevelés folyamata. 

A pedagógus szerepe. 

A pedagógusetika. 

Nevelési módszerek. 

Szerepük a nevelés folyamatában. 

A nevelési módszerek osztályozása, elemzése. 

Az értékelés (jutalmazás, büntetés) szerepe. 

Szociális technikák alkalmazása a nevelési folyamatban. 

Gyakori nevelési nehézségek (agresszió, indulat, szorongás, félelem, gátlásosság). 

A nevelés mint a viselkedés alakítása. 

Szokások, hagyományok a viselkedésminták elsajátításának folyamatában. 

Szükségletek és kielégítésük. 

Biológiai szükségletek. 

A biztonság szükségletének kielégítése. 

A szeretet szükségletének kielégítése. 

A tisztelet, a szabadság és az agresszió, a fegyelem szükséglete. 

A tudásvágy szükségletének kielégítése. 

Az esztétikai szükséglet kielégítése. 

Az önmegvalósítás szükségletének kielégítése. 

A családi nevelés mint a szocializáció színtere. 

Az intézményes nevelés mint a szocializáció színtere. 

Egyén, csoport, közösség a nevelés folyamatában. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Pszichológia: 

A tanulók tudják megnevezni a pszichológia alapfogalmait, a viselkedés biológiai alapjait, a 

pszichológia vizsgálati módszereit, alkalmazásuk lehetőségeit. 

Tudják felismerni, besorolni és osztályozni az egyes lelki jelenségeket. 

Legyenek képesek elemezni a tanulási folyamatot, a tanulási törvényeket és alkalmazási lehe-

tőségeiket, a tanulás és az emlékezet kapcsolatát, az emlékezés funkcióját, az emlékezést ser-

kentő tényezőket, a problémamegoldó gondolkodás folyamatát. 

Tudják leírni az érzelmek jellemzőit, összetevőit, kifejeződésüket és fajtáit. 

Tudják összehasonlítani a teljesítményt és az igényszintet. 
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Tudják a személyiséggel kapcsolatos alapfogalmakat. 

Legyenek képesek azonosítani a személyiség definícióját és összehasonlítani saját személyi-

ségük jellemzőivel. 

Tudják összehasonlítani a fizikai és szociális észlelést. 

Tudják elemezni az önismeret forrásait, a kommunikáció alapfogalmait, folyamatát, a haté-

kony, őszinte kommunikáció feltételeit. 

Tudják leírni a kommunikációs zavarokat, jellemezni a kreatív konfliktuskezelés elveit. 

Tudjanak elvégezni egyszerűbb szociometriai vizsgálatokat. 

 

 

Pedagógia: 

A tanulók tudják definiálni a pedagógia, nevelés fogalmát, megjelölni tárgyát. 

Tudják megnevezni a nevelés cél-, feladat- és eszközrendszerét, ismertetni a nevelés rokon 

fogalmainak tartalmát. 

Legyenek képesek körülírni az egyes szükségleteket és azok életkor szerinti változását, meg-

különböztetni a nevelés jelentőségét az egyén és társadalom szempontjából, ismerjék fel az 

öröklés, a környezet és a nevelés kölcsönhatását. 

Tudják értelmezni a nevelés folyamatát, a pedagógus modellszerepét, a pedagógusetikát. 

Tudják jellemezni a nevelési folyamat sajátosságait, összetevőit, a leggyakrabban előforduló 

nevelési lehetőségeket. 

Példán keresztül tudják megválasztani a hatékony értékelési módokat. 

Tudják elemezni a kívánt viselkedés megerősítésének és a nemkívánatos viselkedés kezelésé-

nek folyamatát. 

Tudják ismertetni a családi és az intézményes nevelés szocializációban betöltött szerepét. 
 

 

 

 

Fakultációk: 

 

Matematika 

 

Matematika fakultáció 11–12. évfolyam 

A matematika fakultáció mind a 11., mind pedig a 12. évfolyamon heti két órát jelent a mate-

matika tanórákon kívül.  

A fakultáció elsődleges célja, hogy sikeresen készítsen fel az emelt szintű érettségire.  

Kiváló lehetőségeket biztosít a többletpontok megszerzéséhez, s ezáltal a sikeres felvételihez. 

 A fakultációhoz természetesen azok is csatlakozhatnak, akik még nem biztosak abban, 

hogy emelt szinten szeretnének érettségizni. Azoknak is ajánljuk ezen fakultáció látogatását, 

akik a középszintű vizsgán jobb eredményt szeretnének elérni, s ehhez kevésnek találják a 

tanórákat. 

A két tanévre tervezett program hangsúlyt helyez a matematika tanulásában nélkülözhetetlen 

általános és speciális képességek, jártasságok elmélyítésére (pl. egyenletmegoldások, szöveg-

értés, modelalkotás, szaknyelv alkalmazása, problémaközpontú gondolkodás). A tantervben 
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megfogalmazott témákat feladatokon (írásbeli, szóbeli) keresztül próbáljuk megismertetni a 

diákokkal, elmélyíteni tudásukat. A fakultációs órák nagyban építenek a tanórák anyagára, 

sokszor az ott elhangzó témák is szóba kerülnek, ilyenkor a cél a tudás elmélyítése, illetve az 

emelt szintű érettségihez szükséges ismeretek átadása  

A 11. évfolyamon az egyik kiemelt feladat – a folyamatos ismétlés mellett – a vizsgaleírás 

megismertetése a tanulókkal, az érettségi követelmények tudatosítása, s ezek alapján írásbeli 

és szóbeli feladatok megoldásának jártasság szintre emelése. 

A 12. évfolyamon már az egész tananyagot felölelő próbafeladatlapok kitöltésével, szóbeli 

próbavizsgákkal mérhető az addig végzett munka eredményessége. Nagyon fontosnak tartjuk 

a kerettantervi követelmények minél teljesebb ismeretét, ez elengedhetetlen feltétele a tanuló 

továbbhaladásának. 

A tanulói teljesítmények értékelésének hagyományos formái (írásbeli számonkérés, szóbeli 

felelet) mellett jelentős szerepet kap az egyéni és csoportos munkaformákban mutatott telje-

sítmény, illetve az így létrehozott produktumok értékelése. Az érdemjegyen kívül az értékelés 

más formáit is alkalmazzuk, mint a tanári visszajelzés, megbeszélés, önértékelés, társak érté-

kelése. 

 

Ez a szakasz alapvetően az érettségire felkészítés időszaka, ezért a fejlesztésnek kiemelten 

fontos tényezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekin-

tését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emel-

lett sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, ame-

lyekhez kell az előző évek alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is 

lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- 

és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fej-

lesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matema-

tika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek 

más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk 

kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalko-

zói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a 

digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A 

terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is 

elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazda-

sági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elké-

szítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például alkal-

mas erre. 
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11. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logi-

ka, kombinatorika, gráfok 
5 óra 

2. Hatvány, gyök, logaritmus 10 óra 

3. Trigonometria 12 óra 

4. Koordinátageometria 14 óra 

5. Sorozatok 8 óra 

6. Nevezetes egyenlőtlenségek, szélsőérték-feladatok elemi 

megoldása 
6 óra 

7. Folytonosság, differenciálszámítás 17 óra 

Az össz óraszám 72 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai lo-

gika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai művele-

tek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulya elv, logikai szita. Sorbarendezési és ki-

választási feladatok, gráfhasználat feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, él, 

fokszám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábban megismert fogalmak ismétlése, elmélyítése. Kombinatorikai és 

gráfelméleti módszerek alkalmazása a matematika különböző területein, 

felfedezésük a hétköznapi problémákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok.  

Számhalmazok bővítésének szükségessége a természetes számoktól a 

komplex számokig.  

Algebrai számok, transzcendens számok. 

Halmazok számossága. 

Filozófia: Gondolati 

rendszerek felépítése. 

Bizonyíthatóság. 



 

1659 

 

Halmazok ekvivalenciája. 

Végtelen és véges halmazok. 

Megszámlálható és nem megszámlálható halmazok. 

Kontinuum-sejtés. 

Matematikatörténet: Cantor, Hilbert, Gödel. 

Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások. 

Adott tulajdonságú matematikai objektumok konstruálása. 

Adott tulajdonságú sorozatok, függvények, egyenletek, műveletek, 

ábrák, lefedések, színezések stb. 

Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható létre. (Pl. 

invariáns mennyiség keresésével.) 

Példák a matematika történetéből lehetetlenségi bizonyításokra.  

 

Kombinatorika. (A korábbi ismeretek összegzése.) 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül és ismétléssel.  

(Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés, rendszerezés.) 

Binomiális együtthatók, tulajdonságaik. 

Pascal-háromszög és tulajdonságai. 

Binomiális tétel. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal. 

Néhány kombinatorikus geometriai probléma. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

 

Gráfok. 

Gráfelméleti alapfogalmak: csúcs, él, fokszám, egyszerű gráf, 

összefüggő gráf, komplementer gráf, fagráf, kör, teljes gráf). 

Gráfokra, éleikre, csúcsok fokszámaira vonatkozó egyszerű tételek. 

Euler-vonal, Hamilton-kör. 

Gráfok alkalmazása leszámolásos feladatokban – rendszerező ismétlés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Biológia-egészségtan: 

genetika. 
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A matematika felépítése. 

Fogalmak, alapfogalmak, axiómák, tételek, sejtések. 

Műveletek a matematikában.  

Műveleti tulajdonságok. 

Relációk a matematikában és a mindennapi életben. 

Relációtulajdonságok. 

Bizonyítási módszerek áttekintése. 

Direkt, indirekt bizonyítás, logikai szita formula,  

skatulya elv, teljes indukció. Tételek megfordítása. 

Filozófia: Gondolati 

rendszerek felépítése. 

Állítások igazolásának 

szükségessége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, művelet, reláció, binomiális együttható. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Hatvány, gyök, logaritmus 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök, 

gyökvonás azonosságai. Valós számok halmaza. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a 

racionális kitevő értelmezése, az irracionális kitevőjű hatvány szemléle-

tes fogalma. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: exponenciá-

lisan, logaritmikusan változó mennyiségek. Más tudományágakban a 

matematika alkalmazásának felfedezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A racionális kitevőjű hatványok, a hatványozás azonosságainak ismét-

lése. 

Számolás racionális kitevőjű hatványokkal, gyökös kifejezésekkel. 

Irracionális szám kétoldali közelítése racionális számokkal. 

A hatványfogalom kiterjesztése irracionális számra. 

Az exponenciális függvény. 

Az exponenciális függvény ábrázolása, vizsgálata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kamatszá-

mítás, hitelfelvétel, 

törlesztőrészlet-

számítás. 

 

Fizika: radioaktivitás. 

Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek. Földrajz: globális 
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Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Exponenciális egyenletre vezető valós problémák megoldása. 

problémák (pl. demo-

gráfiai mutatók, a Föld 

eltartó képessége és az 

élelmezési válság, be-

tegségek, világjárvá-

nyok, túltermelés és 

túlfogyasztás). 

Számolás 10 hatványaival, 2 hatványaival. 

A logaritmus fogalma. 

Logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján és számoló-

géppel. 

A logaritmus azonosságai. 

Szorzat, hányados, hatvány logaritmusa, áttérés más alapú logaritmus-

ra. 

Az értelmezési tartomány változásának vizsgálata az azonosságok két-

irányú alkalmazásánál. 

A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések számértékének 

meghatározására, kifejezések átalakítására. 

Matematikatörténet: Napier, Kepler. A logaritmus fogalmának  ki-

alakulása, változása. Logaritmustáblázat. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszennye-

zés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

A logaritmusfüggvény. 

A logaritmusfüggvény ábrázolása, vizsgálata. 

Adott alaphoz tartozó exponenciális és logaritmusfüggvény kapcsola-

ta. 

Inverz függvénykapcsolat. 

Fizika: régészeti lele-

tek – kormeghatározás. 

Logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Értelmezési tartomány vizsgálatának fokozott szükségessége logarit-

musos egyenleteknél. 

 

Paraméteres exponenciális és logaritmusos egyenletek.  
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Egyenletek ekvivalenciájával kapcsolatos ismeretek összegzése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logarit-

mus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Trigonometria 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmé-

rés fokban és radiánban, szögfüggvények közötti egyszerű összefüggé-

sek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai látásmód fejlesztése. A művelet fogalmának bővítése egy 

újszerű művelettel, a skaláris szorzással. Algebrai és geometriai módsze-

rek közös alkalmazása számítási, bizonyítási feladatokban. A tanultak 

felfedezése más tudományterületeken is. A függvényszemlélet alkalma-

zása az egyenletmegoldás során, végtelen sok megoldás keresése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A vektorokról tanultak rendszerező ismétlése: 

– a vektor fogalma, 

– vektorműveletek, 

– vektorfelbontás. 

A vektorok koordinátáival végzett műveletek és tulajdonságaik. 

A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái. 

 

A szögfüggvények általános értelmezése. 

Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták. 

A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

A trigonometrikus függvények. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, zérushelyek, 

szélsőérték, periódus, monotonitás. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás, hul-

lámmozgás leírása. 

 

Informatika: grafiko-

nok elkészítése számí-

tógépes programmal. 
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A trigonometrikus függvények transzformáltjai, függvényvizsgálat. 

Két vektor skaláris szorzata. 

A skaláris szorzat tulajdonságai. 

A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási feladatokban. 

Merőleges vektorok skaláris szorzata. 

Szükséges és elégséges feltétel. 

Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a vektorkoordináták segít-

ségével. 

A skaláris szorzat és a Cauchy-egyenlőtlenség kapcsolata. 

Vektorok vektoriális szorzata. 

Szemléletes kép, bizonyítások nélkül. 

Fizika: munka, elekt-

romosságtan. 

A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt szög se-

gítségével. 

A háromszög egy oldalának kifejezése a köré írt kör sugara és szem-

közti szög segítségével. 

Szinusztétel. 

Koszinusztétel. 

A tételek pontos kimondása, bizonyítása. 

Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel. 

Általános háromszög adatainak meghatározása. Egyértelműség vizsgá-

lata. 

Szög, távolság, terület meghatározása gyakorlati problémákban is. 

Bizonyítási feladatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alakzatok 

adatainak meghatáro-

zása. 

 

Földrajz: távolságok, 

szögek kiszámítása – 

terepmérési feladatok. 

GPS-helymeghatáro-

zás. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Addíciós tételek: 

 két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

 egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 
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 félszögek szögfüggvényei, 

 két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. 

A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség közül a 

legalkalmasabb összefüggés megtalálása. 

Trigonometrikus kifejezések értékének meghatározása. 

Háromszögekre vonatkozó feladatok addíciós tételekkel.  

Tangenstétel. 

Trigonometrikus egyenletek. 

Az összes megoldás megkeresése. Hamis gyökök elkerülése. 

Trigonometrikus egyenlőtlenségek. 

Grafikus megoldás vagy egységkör alkalmazása.  

Időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata. 

Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése. 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, se-

bességhez, gyorsulás-

hoz tartozó időpillana-

tok meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Skaláris szorzat, szinusztétel. koszinusztétel, addíciós tétel, trigonometrikus 

azonosság, egyenlet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Koordinátageometria 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Koordinátarendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordináták-

kal. Ponthalmazok koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. El-

sőfokú, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai prob-

lémák megoldása algebrai eszközökkel. Számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A Descartes-féle koordinátarendszer. 

A helyvektor és a szabadvektor. 

Rendszerező ismétlés. 

Informatika: számító-

gépes program haszná-

lata. 
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Vektor abszolútértékének kiszámítása. 

Két pont távolságának kiszámítása. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása. 

Két vektor hajlásszöge. 

Skaláris szorzat használata. 

 

Szakasz osztópontjának koordinátái. 

A háromszög súlypontjának koordinátái. 

Elemi geometriai ismereteket alkalmazása, vektorok használata, koor-

dináták számolása. 

Fizika: alakzatok tö-

megközéppontja. 

Az egyenes helyzetét jellemző adatok: irányvektor, normálvektor, 

irányszög, iránytangens. 

A különböző jellemzők közötti kapcsolat értése, használata. 

Az egyenes egyenletei. 

 Adott pontra illeszkedő, adott normálvektorú egyenes, illetve 

sík egyenlete. 

 Adott pontra illeszkedő, adott irányvektorú egyenes egyenlete 

síkban, egyenletrendszere térben. 

 Iránytényezős egyenlet.  

Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel. 

Kétismeretlenes lineáris egyenlet és az egyenes egyenletének kapcso-

lata. 

A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása. 

Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének a feltétele. 

Két egyenes metszéspontja. 

Két egyenes szöge. 

Skaláris szorzat használata. 

Fizika: mérések érté-

kelése. 

 

Informatika: számító-

gépes program haszná-

lata. 

A kör egyenlete. Informatika: számító-

gépes program haszná-
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Kétismeretlenes másodfokú egyenlet és a kör egyenletének kapcsolata. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör érintőjének egyenlete. 

Két kör közös pontjainak meghatározása. 

Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Szerkeszthetőségi kérdések. 

lata. 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, vezéregyenes. 

A parabola és a másodfokú függvény. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Fizika: geometriai op-

tika, fényszóró, visz-

szapillantó tükör. 

Összetett feladatok megoldása paraméter segítségével vagy a szerkesz-

tés menetének követésével. 

Mértani helyek keresése. 

Apollóniosz-kör. 

Merőleges affinitással kapott mértani helyek. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Egyenlőtlenséggel megadott egyszerű feltételek. 

Lineáris programozási feladat. 

Informatika: több fel-

tétel együttes vizsgála-

ta. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező. Egyenes, kör, parabola 

egyenlete. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Sorozatok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható 

mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek alkalmazá-

sa. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Sorozat megadása rekurzióval – Fibonacci-sorozat. 

Rekurzív sorozat n-edik elemének megadása.  

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Informatika: algorit-

musok. 

Számtani sorozat. 

A számtani sorozat n-edik tagja. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

Mértani sorozat. 

A mértani sorozat n-edik tagja. 

A mértani sorozat első n tagjának összege. 

Számítási feladatok számtani és a mértani sorozatokra.  

Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal. 

A számtani sorozat mint lineáris és a mértani sorozat mint exponenciá-

lis függvény összehasonlítása.  

Gyakorlati alkalmazások – kamatos kamat számítása. 

Törlesztési feladatok. 

Pénzügyi alapfogalmak – kamatos kamat, törlesztőrészlet, hitel, THM, 

gyűjtőjáradék. 

Véges sorok összegzése. 

Számtani és mértani sorozatból előállított szorzatok összegzése.  

Teleszkópos összegek. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: lineáris 

és exponenciális fo-

lyamatok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hitel – 

adósság – eladósodás. 
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Sorozatok konvergenciája.  

A határérték szemléletes és pontos definíciói.  

Műveletek konvergens sorozatokkal.  

Konvergens és divergens sorozatok. 

Az n a , n n  
1

1

n

n

 
 

 
sorozatok. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai. 

Torlódási pont. 

Konvergens sorozatnak egy határértéke van. 

Minden konvergens sorozat korlátos. 

Monoton és korlátos sorozat konvergens. 

Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlenségek. Rendőrelv. 

 

Végtelen sorok. 

Végtelenen sor konvergenciája, összege. 

Végtelen mértani sor. 

Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása. 

További példák konvergens sorokra. 

Teleszkópos összegek. 

Négyzetszámok reciprokainak összege. 

Példák nem konvergens sorokra. 

Harmonikus sor.  

Feltételesen konvergens sorok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat, rekurzív sorozat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Nevezetes egyenlőtlenségek, szélsőérték-feladatok elemi 

megoldása 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 
Nevezetes azonosságok ismerete. Közepek és sorendjük ismerete két vál-

tozóra. Másodfokú és trigonometrikus függvények ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása.  A modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal. A 

szélsőérték-problémához illő megoldási mód kiválasztása. Gyakorlat op-

timális megoldások keresésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Azonos egyenlőtlenségek. 

Nevezetes közepek közötti egyenlőtlenségek. 

 (Többváltozós alak bizonyítása fokozatos közelítés 

 módszerével.) 

Nevezetes közepek közötti egyenlőtlenségek alkalmazása  

szélsőérték-feladatok megoldásában.  

Szélsőérték-feladatok megoldása függvénytulajdonságok segítségével. 

 (Másodfokú és trigonometrikus függvényekkel.) 

Szélsőérték-feladatok megoldása fokozatos közelítés módszerével. 

Bernoulli-egyenlőtlenség. 

Cauchy-egyenlőtlenség. 

Jensen-egyenlőtlenség. (Bizonyítás nélkül, szemléletes képpel.)  

Környezetvédelem: legrövidebb utak és egyéb optimális módszerek 

keresése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szélsőértékhely, szélsőérték. Nevezetes közép. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Folytonosság, differenciálszámítás 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. Függvények 

jellemzése: zérushely, korlátosság, szélsőérték, monotonitás, paritás, pe-

riodicitás. Sorozatok határértéke. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A függvény 

folytonossága és határértéke fogalmának megalapozása. A differenciál-

számítás módszereinek használta a függvények lokális és globális tulaj-

donságainak vizsgálatára. A matematikán kívüli területeken – fizika, 

közgazdaságtan – is alkalmazások keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Informatika: számító-

gépes szoftver alkal-

mazása függvények 

grafikonjának megraj-

zolására. 

Függvény határértéke. 

A függvények határértékének szemléletes fogalma, pontos definíciói. 

Jelölések. 

Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett végtelen; vég-

telenben vett véges; végtelenben vett végtelen határértéke. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

A 
x

xsin
függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke. 

Informatika: a határér-

ték számítógépes becs-

lése. 

 

Fizika: felhasználás 

sin x, illetve tg x köze-

lítésére kis szög eseté-

ben. 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

A folytonosság definíciói. 

Intervallumon folytonos függvények. 

Korlátos és zárt intervallumon folytonos függvények tulajdonságai. 

(Bizonyítások nélkül, de ellenpéldákkal azokra az esetekre, ha az in-

tervallum nem korlátos, nem zárt, illetve ha a függvény nem folyto-

nos.) 

Fizika: példák folyto-

nos és diszkrét meny-

nyiségekre. 

Bevezető feladatok a differenciálhányados fogalmának előkészítésére. 

A függvénygörbe érintőjének iránytangense. 

A pillanatnyi sebesség meghatározása. 

Fizika: az út-idő függ-

vény és a pillanatnyi 

sebesség kapcsolata. 

A fluxus és az indukált 

feszültség kapcsolata. 

 

Biológia-egészségtan: 

populáció növekedé-
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sének átlagos sebessé-

ge. 

A differenciálhatóság fogalma. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados (derivált), a 

deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között. 

Alapfüggvények deriváltja: 

Konstans függvény, x
n
, trigonometrikus függvények deriváltja. 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg-, szorzat-, hányados-, 

összetett függvény deriváltja. 

Inverz függvény deriváltja.  

Exponenciális és logaritmusfüggvény deriváltja. (Bizonyítás nélkül.) 

Magasabbrendű deriváltak. 

Matematikatörténet: Fermat, Leibniz, Newton, Cauchy, Weierstrass. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás kitérése, 

sebessége, gyorsulása 

– ezek kapcsolata. 

A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

 Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton függvény. 

 Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, alkal-

mazása. 

Középértéktételek. 

Rolle- és Lagrange-tétel. (Szemléletes kép.) 

Fizika: fizikai tartalmú 

függvények (pl. út-idő, 

sebesség-idő) derivált-

jainak jelentése. 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

 

Függvényvizsgálat differenciálszámítással.  
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Összevetés az elemi módszerekkel. 

Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 

Fizika: Fermat-elv, 

Snellius-Descartes 

törvény. Fizikai jellegű  

szélsőérték-problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvényfolytonosság, -határérték. Különbségi hányados függvény, deri-

vált, deriváltfüggvény, magasabbrendű derivált. Monotonitás, lokális szélső-

érték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése. 

– A kombinatorikai problémák rendszerezése. 

– Bizonyítási módszerek áttekintése. 

– A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

 

Számelmélet, algebra 

– A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 

– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben, probléma megoldása céljából. 

– Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

– Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkalma-

zása, az összes gyök megtalálása. 

– Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése. 

– A számológép biztos használata. 

 

Függvények, az analízis elemei 

– Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények ér-

telmezése, ábrázolása, jellemzése. 
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– Függvénytranszformációk. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

– A számtani és a mértani sorozat. Rekurzív sorozatok. 

– Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, 

reprodukálása, kamatos kamatszámítás elvégzése. 

– Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték szem-

pontjából. Véges és végtelen sorok összegzése.  

– A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és diffe-

renciálszámítás használatával. 

– Az integrálszámítás használata, gyakorlati alkalmazása. 

 

Geometria 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták. 

– Két vektor skaláris szorzata, vektoriális szorzata. 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önál-

ló kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör, 

egyenes, parabola egyenlete, geometriai feladatok algebrai megol-

dása. 

– Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

– Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 
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12. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logi-

ka, kombinatorika, gráfok 
6 óra 

2. Integrálszámítás, térgeometria 22 óra 

3. Statisztika, valószínűség 10 óra 

4. Rendszerező összefoglalás 26 óra 

Az össz. óraszám 64 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai lo-

gika, kombinatorika, gráfok  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai művele-

tek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulya elv, logikai szita. Sorbarendezési és ki-

választási feladatok, gráfhasználat feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, él, 

fokszám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábban megismert fogalmak ismétlése, elmélyítése. Kombinatorikai és 

gráfelméleti módszerek alkalmazása a matematika különböző területein, 

felfedezésük a hétköznapi problémákban. 

Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások. 

Adott tulajdonságú matematikai objektumok konstruálása. 

Adott tulajdonságú sorozatok, függvények, egyenletek, műveletek, 

ábrák, lefedések, színezések stb. 

Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható létre. (Pl. 

invariáns mennyiség keresésével.) 

Példák a matematika történetéből lehetetlenségi bizonyításokra.  

 

Kombinatorika. (A korábbi ismeretek összegzése.) 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül és ismétléssel.  
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(Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés, rendszerezés.) 

Binomiális együtthatók, tulajdonságaik. 

Pascal-háromszög és tulajdonságai. 

Binomiális tétel. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal. 

Néhány kombinatorikus geometriai probléma. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Gráfok. 

Gráfelméleti alapfogalmak: csúcs, él, fokszám, egyszerű gráf, 

összefüggő gráf, komplementer gráf, fagráf, kör, teljes gráf). 

Gráfokra, éleikre, csúcsok fokszámaira vonatkozó egyszerű tételek. 

Euler-vonal, Hamilton-kör. 

Gráfok alkalmazása leszámolásos feladatokban – rendszerező ismétlés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Biológia-egészségtan: 

genetika. 

A matematika felépítése. 

Fogalmak, alapfogalmak, axiómák, tételek, sejtések. 

Műveletek a matematikában.  

Műveleti tulajdonságok. 

Relációk a matematikában és a mindennapi életben. 

Relációtulajdonságok. 

Bizonyítási módszerek áttekintése. 

Direkt, indirekt bizonyítás, logikai szita formula,  

skatulya elv, teljes indukció. Tételek megfordítása. 

Filozófia: Gondolati 

rendszerek felépítése. 

Állítások igazolásának 

szükségessége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, művelet, reláció, binomiális együttható. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Integrálszámítás, térgeometria Órakeret 

22 óra 
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Előzetes tudás 
Folytonos függvények fogalma. Területszámítás elemei. Sorozatok, véges 

sorok. Differenciálási szabályok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az integrálszámítás módszereivel találkozva a közelítő módszerek isme-

retének bővítése. A függvény alatti terület alkalmazásai a matematika és 

a fizika több területén. Áttekintő képet kialakítása a térgeometriáról, a 

felszín- és térfogatszámítás módszereiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A területszámítás alapelvei. 

Néhány egyszerűbb alakzat területének levezetése az alapelvekből. 

A területszámítás módszereinek áttekintése. 

Területszámítási módszerek alkalmazása a matematika más témaköre-

iben. (Pl. geometriai bizonyításokban.)  

 

A térfogatszámítás alapelvei. 

Néhány egyszerűbb test térfogatának levezetése az alapelvekből. 

A térfogatszámítás áttekintése.  

A térfogatszámítás néhány új eleme. 

Cavalieri-elv, a gúla térfogata. 

Csonkagúla térfogata.  

Érintőpoliéderek térfogata. 

Alakzatok felszíne, hálója. 

Csonkakúp felszíne. 

Gömb felszínének levezetése (Heurisztikus, nem precíz módszerrel.)  

 

Térgeometria elemei. 

Tetraéderekre vonatkozó tételek. 

(Van-e beírt, körülírt gömbje, súlypontja, magasságpontja?) 

Ortogonális tetraéder. 

Tetraéder és paralelepipedon.  

Euler-féle poliéder-tétel. (Bizonyítás nélkül.) 

Kémia: kristályok. 

 

Művészetek: szimmet-

riák. 
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Szabályos testek. 

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. 

Közelítés véges összegekkel. 

A határozott integrál fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva eljutás a pontos definícióig. 

Példa nem integrálható függvényre is. 

Negatív függvény határozott integrálja. 

A határozott integrál és a terület-előjeles terület. 

Az integrál közelítő kiszámítása. 

Számítógépes szoftver használata a határozott integrál szemléltetésére. 

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

Informatika: számító-

gépes szoftver haszná-

lata. 

Az integrálhatóság szükséges és elegendő feltétele.  

Korlátos és monoton függvények integrálhatósága. 

A határozott integrál tulajdonságai. 

Fizika: A munka és a 

mozgási energia. 

Elektromos feszültség 

két pont között, a po-

tenciál. Tehetetlenségi 

nyomaték. Alakzat 

tömegközéppontja. A 

hidrosztatikai nyomás 

és az edény oldalfalára 

ható erő. Effektív 

áramerősség. 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 
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Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között. 

A primitív függvény fogalma. 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

 hatványfüggvény, polinomfüggvény, 

 trigonometrikus függvények, 

 exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

A Newton-Leibniz-tétel. 

Integrálási módszerek: 

Integrálás helyettesítéssel. 

Matematikatörténet: Newton, Leibniz, Euler. 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. 

Forgástest térfogatának meghatározása. 

Henger, kúp, csonkakúp, gömb, gömbszelet térfogata. 

Az integrálás közelítő módszerei – numerikus módszerek. 

Fizika: Potenciál, 

munkavégzés elektro-

mos, illetve gravitációs 

erőtérben. Váltakozó 

áram munkája, effektív 

áram és feszültség. 

Newton munkássága. 

Néhány egyszerűbb improprius integrál. 

Néhány hatványsor. (Formális meghatározás integrálással.)  

Hatványsorok szerepe a matematikában, fizikában, informatikában.  

Hogyan számolnak az egyszerű számológépek 12 jegy pontossággal? 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alsó- és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, hatá-

rozatlan integrál. Newton-Leibniz-tétel.  

Felszín, térfogat, forgástestek, csonkagúla, csonkakúp, gömb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás 
Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, 

medián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A kombinatorikai isme-

retek alkalmazása valószínűség meghatározására. Mit jelent a valószínű-

ség – a nagy számok törvénye. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai mintavétel. 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

Számsokaságok jellemzése: átlag, medián, módusz, szórás. 

Gyakorlati példák arra, hogy mikor melyik mutatóval célszerű jelle-

mezni a számsokaságot. 

Átlagos abszolút eltérés, átlagos négyzetes eltérés. 

A medián és az átlag minimumtulajdonsága.  

Közvélemény-kutatás. Statisztikai évkönyv.  

Minőség-ellenőrzés. 

Informatika: táblázat-

kezelő, adatbázis-

kezelő program hasz-

nálata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: választások. 

Eseményalgebra. 

Kapcsolat a halmazok és a logika műveleteivel. 

Matematikatörténet: George Boole. 

 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 

A modell és a valóság kapcsolata. 

Szerencsejátékok elemzése. 

Klasszikus valószínűségi modell. 

Események összegének, szorzatának, komplementerének valószínűsé-

ge. 

Kizáró események, független események valószínűsége.  

Feltételes valószínűség. 

Mintavételre vonatkozó valószínűségek megoldása klasszikus modell 

alapján. 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógé-

pes szimulációja. 



 

1680 

 

Nagy számok törvénye. (Szemléletes tárgyalás képletek nélkül.) 

Geometriai valószínűség. 

Matematikatörténet: Pólya György, Rényi Alfréd. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Valószínűség, kizáró 

esemény, független 

esemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

26óra 

Előzetes tudás A 4 év matematika-tananyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben.  

Felkészítés az emelt szintű érettségire: az önálló rendszerzés, lényegki-

emelés, történeti áttekintés készségének kialakítása, alkalmazási lehető-

ségek megtalálása. Kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

Elemzőkészség, kreativitás fejlesztése. 

Felkészítés a felsőfokú oktatásra.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok, matematikai logika 

Halmazok, megadási módjaik, részhalmaz, kiegészítő halmaz. 

Halmazok közötti műveletek. 

Végtelen halmazok elmélete; számosságok. 

Állítások, logikai értékük. 

Negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 

Univerzális és egzisztenciális kvantor. 

Kombinatorika, gráfok, algoritmusok 

Permutáció, variáció, kombináció. 

Binomiális tétel. Pascal háromszög. 

Elemi gráfelméleti ismeretek. 

Euler-féle poliédertétel. 

A bizonyítások fejlődése és a bizonyítási módszerek változása. 

Nevezetes sejtések. 

Filozófia: gondolati 

rendszerek felépítése, 

fejlődése. 

Algebra és számelmélet 

Műveletek kifejezésekkel 

Algebrai kifejezések átalakításai, nevezetes szorzatok. 

A hatványozás azonosságai. 

Matematikai fogalmak fejlődése, permanencia-elv.  

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok megol-

dása.  
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Gyökös kifejezések átalakításai. 

Exponenciális és logaritmikus kifejezések átalakításai. 

Számelmélet 

Oszthatósági szabályok. Számolás maradékokkal. 

Prímszámok. 

Oszthatósági feladatok megoldása. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Lineáris és lineárisra visszavezethető egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek. 

Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek. 

Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Polinomok algebrája. 

Paraméteres egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Függvények, sorozatok, az analízis elemei 

Függvények 

A függvény fogalma. 

Függvények rendszerezése a definiáló kifejezés szerint: konstans, 

lineáris, egészrész, törtrész, másodfokú, abszolútérték, exponenciális, 

logaritmus, trigonometrikus függvények. 

Függvények rendszerezése tulajdonságaik szerint. 

Függvénytranszformációk. 

Valós folyamatok elemzése függvénytani modellek szerint. 

Sorozatok, sorok 

A sorozat fogalma. 

Számtani, mértani sorozat. 

Rekurzióval megadott egyéb sorozatok. 

Sorozatok monotonitása, konvergenciája. 

A végtelen mértani sor. 

Analízis 

Függvények korlátossága és monotonitása. 

Függvény határértéke, folytonossága. 

Differenciálhányados, derivált függvény. 

Differenciálisi szabályok. 

L’Hospital-szabály. 

Függvényvizsgálat differenciálás segítségével.  

Szélsőérték-meghatározási módok. 

A tanult függvények primitív függvényei. 

Integrálási módszerek. 

A határozott integrál. 

Newton–Leibniz-tétel. 

A határozott integrál alkalmazásai. 

Improprius integrál. 

Informatika: számító-

gépes programok 

használata függvények 

ábrázolására, vizsgála-

tára. 

 

Fizika: Az analízis 

alkalmazásai a fiziká-

ban. A matematika és 

a fizika kölcsönhatása 

az analízis módszerei-

nek kialakulásában. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak 

Művészetek: szimmet-
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Térelemek köcsönös helyzete, távolsága, szöge.  

Geometriai alakzatok, bizonyítások 

Nevezetes ponthalmazok. 

Síkidomok, testek, tulajdonságaik. 

Elemi sík- és térgeometriai tételek. 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági és hasonlósági transzformációk, tulajdonságaik.  

Szerepük a bizonyításokban és a szerkesztésekben. 

 

Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria 

Vektor fogalma, műveletek a vektorok körében. 

Matematikai fogalmak fejlődésének követése. 

Vektorfelbontás, vektorok koordinátái. 

Hegyesszög szögfüggvényei. Szinusz- és koszinusztétel. 

A háromszög hiányzó adatainak kiszámolása. 

Trigonometrikus azonosságok. 

Az egyenes egyenletei, egyenletrendszere (síkban és térben). 

A kör egyenletei. 

A kúpszeletek definíciója, egyenleteik. 

Geometriai mértékek 

A hosszúság és a szög mértékei. Kiszámolási módjaik. 

A kétoldali közelítés módszere. A terület fogalma és kiszámítási 

módjai. 

A felszín és térfogat fogalma és kiszámítási módjai. 

Az integrálszámítás felhasználása alakzatok mértékének 

kiszámításához. 

riák, aranymetszés. 

 

Informatika: számító-

gépes geometriai prog-

ramok használata. 

Valószínűségszámítás, statisztika 

Statisztikai alapfogalmak: módus, medián, átlag, szórás. 

Eseményalgebra és műveleti tulajdonságai. Teljes eseményrendszer. 

A matematika különböző területeinek öszekapcsolása:  

Boole-algebra.  

Grafikonok, táblázatok, diagrammok készítése és olvasása. 

Valószínűségi kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság. 

A valószínűség kiszámítási módjai.  

Feltételes valószínűség. 

Mintavételi feladatok klasszikus modell alapján. 

Szerepük a mindennapi életben. 

A véletlen szabályszerűségei, a nagy számok törvénye. 

A közvéleménykutatás elemei.  

Informatika: táblázat-

kezelő, adatbázis-

kezelő program hasz-

nálata. 

 

Fizika: fizikai jelensé-

gek valószínűség-

számítási modellje.  

Motivációs témakörök 

Néhány matematikatörténeti szemelvény. 

A matematikatörténet néhány érdekes problémájának áttekintése.  

(Pl. Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról.) 

Matematikusokkal kapcsolatos történetek. 

Matematika alapú játékok. 

Logikai feladványok, konstrukciós feladatok. 

Informatika: könyvtár-

használat, internet-

használat. 
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A matematika néhány filozófiai kérdése. 

A matematika fejlődésének külső és belső hajtóerői. 

Néhány megoldatlan és megoldhatatlan probléma. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése. 

– A kombinatorikai problémák rendszerezése. 

– Bizonyítási módszerek áttekintése. 

– A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

 

Számelmélet, algebra 

– A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 

– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben, probléma megoldása céljából. 

– Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

– Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkalma-

zása, az összes gyök megtalálása. 

– Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése. 

– A számológép biztos használata. 

 

Függvények, az analízis elemei 

– Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények ér-

telmezése, ábrázolása, jellemzése. 

– Függvénytranszformációk. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

– A számtani és a mértani sorozat. Rekurzív sorozatok. 

– Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, 

reprodukálása, kamatos kamatszámítás elvégzése. 

– Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték szem-
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pontjából. Véges és végtelen sorok összegzése.  

– A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és diffe-

renciálszámítás használatával. 

– Az integrálszámítás használata, gyakorlati alkalmazása. 

 

Geometria 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordiná-

ták. 

– Két vektor skaláris szorzata, vektoriális szorzata. 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák ön-

álló kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör, 

egyenes, parabola egyenlete, geometriai feladatok algebrai megol-

dása. 

– Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készíté-

se. 

– Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási mód-

ja. 

– Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 

 

 

Informatika 

INFORMATIKA fakultáció 
 

11–12. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens 

eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 
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lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban az 

informatikai eszközök használata a többi témakör alkalmazása közben valósul meg. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a 

hétköznapi élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő programmal statisztikai 

elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A 

táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus 

felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel 

történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk 

feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a 

műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő 

problémamegoldás közvetlen tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók 

összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, 

természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként 

elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan 

határozzák meg a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett 

információkat önállóan képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének 

értékelésére. Elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi 

műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az 

elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő, információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, 

bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják 

azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 
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szerepét, céljait és törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését 

követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, 

tudását, annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse 

tanulmányai és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs 

problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a 

könyvtári rendszer általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és 

közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

11. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Informatikai alapismeretek 

Órakeret  

8 óra 

 1.1. Hardver  

Előzetes tudás 

A (személyi) számítógép részei és jellemzőik 

Analóg és digitális jelek 
A perifériák típusai  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hardver ismeretek összefoglalása, rendszerezése. 

Készülés az érettségi szóbeli részére 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Neumann-elvű számítógépek 
A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi fel-
dolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesz-
tő), ház, tápegység, alaplap 
A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, 
kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 
A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és 
üzembe helyezése 
Analóg és digitális jelek 
Az adat és az adatmennyiség 
Bináris számábrázolás 
Bináris karakterábrázolás 
Bináris kép- és színkódolás 
Bináris hangkódolás 

Számítógép vásárlás 

szempontjai 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Perifériák, háttértárak, memória, alaplap, buszrendszer. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1.2. Szoftver  

Előzetes tudás 
Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs 
rendszer felhasználói felülete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szoftver ismeretek összefoglalása, rendszerezése. 

Készülés az érettségi szóbeli részére 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operá-
ciós rendszer felhasználói felülete 
Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, moz-
gatása, törlése, átnevezése 
Állományok típusai, keresés a háttértárakon 
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 
mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás 
Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archivá-
lás, adatvédelem 
A szoftver és a hardverkarbantartó (segéd)programjai: vírus-
keresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, … 

Oktatóprogramok: 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Operációs rendszerek, segéd- és alkalmazói programok 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

18 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek ké-

szítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása 

és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Fizika, kémia, bioló-

gia-egészségtan: pro-

jektmunka elkészítése; 

kísérlet vagy vizsgálat 



 

1688 

 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (pél-

dául: szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai.  

A munkakörnyezet beállítása 
Karakterformázás 
Bekezdésformázás 
Felsorolás, számozás 
Tabulátorok használata 
Oldalformázás 
Stílusok 
Keresés és csere 
Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 
Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 
 

jegyzőkönyvének elké-

szítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűj-

tött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző terüle-

tein a papíralapú és az 

elektronikus műfajok-

ban (pl. levél, önélet-

rajz, kérvény, pályázat, 

motivációs levél, blog, 

web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formá-

tum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás; 

vázlat készítése, hasz-

nálata. 

 

Fizika, kémia, bioló-

gia-egészségtan: vizs-

gálatok eredményének 

prezentálása; projekt-

munka bemutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemuta-

tók készítése  

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, 

fények és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Ének-zene: saját mun-

kák, gyűjtések felhasz-

nálása az elektronikus 

hangalakítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztá-

sa és komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. 

Vizuális kultúra: moz-

góképi szövegkörnye-

zetben megfigyelt em-

beri kommunikáció 

értelmezése. Szöveg-

környezetben megfi-

gyelt egyszerűbb (teret 

és időt formáló) kép-

kapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok ér-

telmezése.  

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 
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események mozgóképi 

megjelenítésének meg-

tervezése, esetleg kivi-

telezése az életkornak 

megfelelő szinten 

(például story-board, 

animáció, interjú).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjele-

nítés 
 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illet-

ve módszerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök keze-

lése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés 

megismerése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök 

kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, be-

fektetésekkel, hitelek-

kel kapcsolatos számí-

tások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táb-

lázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) 

alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, 

történések, összefüg-

gések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, 

kémia, fizika: a termé-

szeti és technikai rend-

szerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok és mód-
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szerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés 

megismerése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. 

Matematika, földrajz, 

fizika, kémia: tábláza-

tok adatainak rendezé-

se.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szol-

gáltatásai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. 

Adattípusok, táblák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. 

Egyszerű lekérdezések. Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás 

lekérdezések. Szűrés, keresés, rendezés, összesítés. Az SQL hasz-

nálata. 

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika, földrajz, mate-

matika: a térbeli tájé-

kozódást szolgáló esz-

közök és módszerek 

alapjai és felhasználá-

suk. A GPS idő-, tá-

volság- és sebesség-

adatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

30 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algorit-

musok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algo-

ritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kivá-

lasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készíté-

se. 

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Számítógépek haszná-

lata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, 
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korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség).  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, 

matematika, földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó te-

vékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldá-

sának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Számítógépek haszná-

lata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes 

programok), alkalma-

zásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmez-

hetőség).  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meg-

határozása, egyenletek, 

egyenletrendszerek 

megoldása, diagramok 

készítése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, 

földrajz: szövegfeldol-

gozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmus-

elemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom, idegen nyelv, 

matematika, földrajz: 

szövegfeldolgozás. 
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Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, 

az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algo-

ritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

 

Fizika, kémia: össze-

függések, folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcso-

lata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iro-

dalom, idegen nyelv, 

matematika, földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomí-

tás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismere-
te 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvény-

szerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenysé-

gekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogal-

mazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai esz-

közökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek 
Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz 
Állományok 
Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, 
maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések 
Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában 
A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, 
kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőség-
vizsgálat, dokumentálás 
Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével 
Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 
Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) is-
merete 
Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi 
fejlesztői környezetben 

Fizika, kémia: termé-

szettudományos folya-

matokkal foglalkozó 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

 
Matematikai felada-
tok, egyszerű termé-
szettudományos szi-
mulációs problémák, 
a középiskolai tan-
tárgyakkal kapcsola-
tos egyszerű felada-
tok megoldása 
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Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fej-
lesztői környezetben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. Szöveg, so-
rozat, tömb, rekord, halmaz, rekurzió, kódolás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülön-

böztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkíté-

se, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 

A számítógéppel segí-

tett tanulás módszerei-

nek alkalmazása a mé-

rés, információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény in-

formációinak begyűjté-

se több párhuzamos 

forrásból, ezek össze-

hasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom ke-

resése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektro-

nikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuni-

kációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommuniká-

ciós lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő keze-

lése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kom-

munikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítá-

sa az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosí-

tása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folya-

matban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektroni-

kus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljá-

rások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásai-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőr-

zési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősség-

vállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási sza-

bályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő információ-

források, eszközök, 

módszerek kiválasztá-

sa.  

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai szabá-

lyai, jegyzetek készíté-

se, netikett. A forrás-

kritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrá-

ra, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a szemé-

lyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

A kommunikáció általános modellje 
Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 
Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntart-

hatóság értékének és 

érdekének elfogadása, 

tudatos és cselekvő 

részvétel az emberi 

környezet állapotának 

megőrzésében, javítá-

sában. 

 

Fizika, biológia-
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gazdaságban 
Közhasznú információs források 
Az informatika fejlődéstörténete  
A modern információs társadalom jellemzői 
 

egészségtan, kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

Információs- és kom-

munikációs rendszerek 

felépítése, jelentősé-

gük. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matema-

tikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, grá-

fok, sorozatok, függ-

vények, függvényábrá-

zolás, számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), alkalma-

zásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmez-

hetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatá-

sok kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médi-

ában. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szere-

pének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, érté-

kelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felisme-

rése. 

Hálózatok 
A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelent-
kezés, hozzáférési jogok, adatvédelem 
Keresőrendszerek 
Távoli adatbázisok használata 
Elektronikus levelezési rendszer használata 
Állományok átvitele 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a minden-

napi tevékenységekben 

és a fogyasztói szoká-

sokban megnyilvánuló 

egészség- és környe-

zettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiá-

ban 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

re és az emberi egész-

ségre gyakorolt hatá-

sok. Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a manipulációs 

szándék, a hibás kö-

vetkeztetések és a 

megalapozatlan ítéle-

tek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalom jegyzékének ösz-

szeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képes-

ség fejlesztése, kultu-

rált könyvtárhasználat. 
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Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségé-

vel történő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhaszná-

lat. 

 

Ének-zene: a könyvtár 

és az internet felhasz-

nálása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári ku-

tatómunkával. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári in-

formációkeresés. 

Az internetes adatgyűj-

tés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyag-

gyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; egynyel-

vű szótárak, értelmező 

szótárak; szelekció, 

értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ismeretszer-

zés szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika, kémia, bioló-

gia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folya-

matának és eredmé-

nyének kritikus értéke-

lése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájé-

kozódás valamely Eu-

rópán kívüli kultúra 

művészetéről a törté-

nelmi, kultúrtörténeti 

összefüggések figye-

lembevételével. 

 

Ének-zene: zenei do-

kumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 
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gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképze-

léseknek, szükségle-

teknek megfelelő in-

formációszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak isme-

rete, önálló használata. 

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Könyvek (pl. matema-

tikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeret-

terjesztő könyvek, le-

xikonok, feladatgyűj-

temények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése egynyel-

vű szótárakban. 

Az elektronikus tö-

megkommunikáció és 

az irodalom kölcsön-

hatásának új jelensé-

gei. 

 

Földrajz: tájékozódás 

a hazai földrajzi, kör-

nyezeti folyamatokról. 

Információgyűjtés in-

ternetalapú szolgáltatá-

sokkal: időjárási hely-

zetkép, útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai ké-

zikönyvek, atlaszok, 

lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció 

formái, a tömegkom-

munikációt és a media-
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tizált nyilvánosságot 

jellemző tények, mo-

dellek. 

Az audiovizuális szö-

vegek, műsorok előál-

lítását, nyelvi jellem-

zőit, közvetítését és 

értelmezését leíró fon-

tosabb fogalmak és 

alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának 

és a forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: kérdések 

megfogalmazása a 

szerző esetleges elfo-

gultságaira, tájékozott-

ságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanul-

mányozásához legin-

kább megfelelő térkép 

kiválasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

stb. vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szem-

pontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi 

és digitális) informáci-

ók gyűjtése, szelekció-

ja, rendszerezése, kri-

tikája és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: in-

formációforrások szű-

résének szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megis-

merése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megje-

lölése, az idézés for-

mai és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, 

netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rej-

tett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai alapismeretek témakör végére 

ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a 
korszerű informatikában; 
ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógé-
pet és perifériáit; 
ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait; 
legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi 
és ergonómiai kérdéseivel! 
ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és 
felépítését; 
tudja kezelni a könyvtárszerkezetet; 
ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit; 
ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs 
szolgáltatásait! 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kap-

csolódó feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekér-

dezéssel információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába 

rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasz-

tani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megva-

lósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. 

legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogal-
mazni; 
tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani; 
tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt; 
tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 
legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az 
elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére! 
legyen képes egy programozási feladatot adott programozási 
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nyelven megoldani; 
legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői kör-
nyezetét; 
legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani 
benne! 
 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és 

az egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátránya-

it; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiá-

ban; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehaj-

tani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tu-

datosan alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

12. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Informatikai alapismeretek 

Órakeret  

8 óra 

 1.1. Hardver  

Előzetes tudás 

A (személyi) számítógép részei és jellemzőik 

Analóg és digitális jelek 
A perifériák típusai  

A tematikai egység 
Hardver ismeretek összefoglalása, rendszerezése. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Készülés az érettségi szóbeli részére 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Neumann-elvű számítógépek 
A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi fel-
dolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesz-
tő), ház, tápegység, alaplap 
A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, 
kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 
A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és 
üzembe helyezése 
Analóg és digitális jelek 
Az adat és az adatmennyiség 
Bináris számábrázolás 
Bináris karakterábrázolás 
Bináris kép- és színkódolás 
Bináris hangkódolás 

Számítógép vásárlás 

szempontjai 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Perifériák, háttértárak, memória, alaplap, buszrendszer. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1.2. Szoftver  

Előzetes tudás 
Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs 
rendszer felhasználói felülete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szoftver ismeretek összefoglalása, rendszerezése. 

Készülés az érettségi szóbeli részére 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operá-
ciós rendszer felhasználói felülete 
Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, moz-
gatása, törlése, átnevezése 
Állományok típusai, keresés a háttértárakon 
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 
mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás 
Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archivá-
lás, adatvédelem 
A szoftver és a hardverkarbantartó (segéd)programjai: vírus-
keresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, … 

Oktatóprogramok: 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Operációs rendszerek, segéd- és alkalmazói programok 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

18 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus  
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létrehozása 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek ké-

szítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása 

és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (pél-

dául: szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Karakterformázás 
Bekezdésformázás 
Felsorolás, számozás 
Tabulátorok használata 
Oldalformázás 
Stílusok 
Keresés és csere 
Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 
Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 
Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés 
Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beil-
lesztése a szövegbe, valamint formázásuk 
 

Fizika, kémia, bioló-

gia-egészségtan: pro-

jektmunka elkészítése; 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének elké-

szítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűj-

tött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző terüle-

tein a papíralapú és az 

elektronikus műfajok-

ban (pl. levél, önélet-

rajz, kérvény, pályázat, 

motivációs levél, blog, 

web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formá-

tum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás; 

vázlat készítése, hasz-

nálata. 

 

Fizika, kémia, bioló-

gia-egészségtan: vizs-

gálatok eredményének 

prezentálása; projekt-

munka bemutatása. 
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Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemuta-

tók készítése  

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, 

fények és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Ének-zene: saját mun-

kák, gyűjtések felhasz-

nálása az elektronikus 

hangalakítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztá-

sa és komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. 

Vizuális kultúra: moz-

góképi szövegkörnye-

zetben megfigyelt em-

beri kommunikáció 

értelmezése. Szöveg-

környezetben megfi-

gyelt egyszerűbb (teret 

és időt formáló) kép-

kapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok ér-

telmezése.  

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 

események mozgóképi 

megjelenítésének meg-

tervezése, esetleg kivi-

telezése az életkornak 

megfelelő szinten 

(például story-board, 

animáció, interjú).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjele-

nítés 
 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illet-

ve módszerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök keze-

lése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés 

megismerése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök 

kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Matematika: kamatos 

kamat számítása, be-

fektetésekkel, hitelek-
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Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

kel kapcsolatos számí-

tások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Formázási lehetőségek 
A cellahivatkozások használata 
Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 
Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 
Abszolút és relatív hivatkozás. 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táb-

lázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) 

alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, 

történések, összefüg-

gések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, 

kémia, fizika: a termé-

szeti és technikai rend-

szerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok és mód-

szerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés 

megismerése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. 

Matematika, földrajz, 

fizika, kémia: tábláza-

tok adatainak rendezé-

se.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szol-

gáltatásai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. 

Adattípusok, táblák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. 

Egyszerű lekérdezések. Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás 

lekérdezések. Szűrés, keresés, rendezés, összesítés. Az SQL hasz-

nálata. 

 

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika, földrajz, mate-

matika: a térbeli tájé-

kozódást szolgáló esz-

közök és módszerek 

alapjai és felhasználá-

suk. A GPS idő-, tá-

volság- és sebesség-

adatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

30 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algorit-

musok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algo-

ritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kivá-

lasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készíté-

se. 

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Számítógépek haszná-

lata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség).  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, 

matematika, földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó te-

vékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldá-

sának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Számítógépek haszná-

lata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes 

programok), alkalma-

zásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmez-

hetőség).  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meg-

határozása, egyenletek, 

egyenletrendszerek 

megoldása, diagramok 

készítése. 

 

Magyar nyelv és iroda-
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lom, idegen nyelv, 

földrajz: szövegfeldol-

gozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmus-

elemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, 

az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algo-

ritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és iro-

dalom, idegen nyelv, 

matematika, földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika, kémia: össze-

függések, folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcso-

lata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iro-

dalom, idegen nyelv, 

matematika, földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomí-

tás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismere-
te 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvény-

szerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenysé-

gekre 

Fizika, kémia: termé-

szettudományos folya-

matokkal foglalkozó 
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Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogal-

mazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai esz-

közökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek 
Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz 
Állományok 
Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, 
maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések 
Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában 
A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, 
kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőség-
vizsgálat, dokumentálás 
Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) is-
merete 
Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi 
fejlesztői környezetben 
Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fej-
lesztői környezetben 
 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

 

Matematikai felada-
tok, egyszerű termé-
szettudományos szi-
mulációs problémák, 
a középiskolai tan-
tárgyakkal kapcsola-
tos egyszerű felada-
tok megoldása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell Szöveg, so-
rozat, tömb, rekord, halmaz, rekurzió, programtesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülön-

böztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkíté-

se, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 

A számítógéppel segí-

tett tanulás módszerei-

nek alkalmazása a mé-

rés, információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  
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A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény in-

formációinak begyűjté-

se több párhuzamos 

forrásból, ezek össze-

hasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom ke-

resése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektro-

nikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuni-

kációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommuniká-

ciós lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő keze-

lése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kom-

munikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítá-

sa az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosí-

tása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folya-

matban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektroni-

kus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljá-

rások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásai-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőr-

zési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősség-

vállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási sza-

bályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő információ-

források, eszközök, 

módszerek kiválasztá-

sa.  
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Magyar nyelv és iro-

dalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai szabá-

lyai, jegyzetek készíté-

se, netikett. A forrás-

kritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrá-

ra, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a szemé-

lyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

A kommunikáció általános modellje 
Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 
Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a 
gazdaságban 
Közhasznú információs források 
Az informatika fejlődéstörténete  
A modern információs társadalom jellemzői 
 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntart-

hatóság értékének és 

érdekének elfogadása, 

tudatos és cselekvő 

részvétel az emberi 

környezet állapotának 

megőrzésében, javítá-

sában. 

 

Fizika, biológia-

egészségtan, kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a kom-

munikáció segítésére.  

Információs- és kom-

munikációs rendszerek 

felépítése, jelentősé-

gük. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matema-

tikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, grá-

fok, sorozatok, függ-

vények, függvényábrá-

zolás, számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), alkalma-

zásuk módja, korlátai 
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(pontosság, értelmez-

hetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatá-

sok kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médi-

ában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szere-

pének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, érté-

kelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felisme-

rése. 

Hálózatok 
A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelent-
kezés, hozzáférési jogok, adatvédelem 
Keresőrendszerek 
Távoli adatbázisok használata 
Elektronikus levelezési rendszer használata 
Állományok átvitele 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a minden-

napi tevékenységekben 

és a fogyasztói szoká-

sokban megnyilvánuló 

egészség- és környe-

zettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiá-

ban 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

re és az emberi egész-

ségre gyakorolt hatá-

sok. Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a manipulációs 

szándék, a hibás kö-

vetkeztetések és a 

megalapozatlan ítéle-

tek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalom jegyzékének ösz-

szeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képes-

ség fejlesztése, kultu-

rált könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségé-

vel történő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhaszná-

lat. 

 

Ének-zene: a könyvtár 

és az internet felhasz-

nálása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári ku-

tatómunkával. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári in-

formációkeresés. 

Az internetes adatgyűj-

tés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyag-

gyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; egynyel-

vű szótárak, értelmező 

szótárak; szelekció, 

értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ismeretszer-

zés szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika, kémia, bioló-

gia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folya-

matának és eredmé-

nyének kritikus értéke-

lése. 



 

1715 

 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájé-

kozódás valamely Eu-

rópán kívüli kultúra 

művészetéről a törté-

nelmi, kultúrtörténeti 

összefüggések figye-

lembevételével. 

 

Ének-zene: zenei do-

kumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképze-

léseknek, szükségle-

teknek megfelelő in-

formációszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak isme-

rete, önálló használata. 

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Könyvek (pl. matema-

tikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeret-

terjesztő könyvek, le-

xikonok, feladatgyűj-

temények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése egynyel-

vű szótárakban. 

Az elektronikus tö-

megkommunikáció és 

az irodalom kölcsön-

hatásának új jelensé-

gei. 

 

Földrajz: tájékozódás 

a hazai földrajzi, kör-

nyezeti folyamatokról. 

Információgyűjtés in-

ternetalapú szolgáltatá-
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sokkal: időjárási hely-

zetkép, útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai ké-

zikönyvek, atlaszok, 

lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció 

formái, a tömegkom-

munikációt és a media-

tizált nyilvánosságot 

jellemző tények, mo-

dellek. 

Az audiovizuális szö-

vegek, műsorok előál-

lítását, nyelvi jellem-

zőit, közvetítését és 

értelmezését leíró fon-

tosabb fogalmak és 

alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának 

és a forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: kérdések 

megfogalmazása a 

szerző esetleges elfo-

gultságaira, tájékozott-

ságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanul-

mányozásához legin-

kább megfelelő térkép 

kiválasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

stb. vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szem-

pontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi 

és digitális) informáci-

ók gyűjtése, szelekció-
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ja, rendszerezése, kri-

tikája és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: in-

formációforrások szű-

résének szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megis-

merése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megje-

lölése, az idézés for-

mai és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, 

netikett. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rej-

tett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai alapismeretek témakör végére 

ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a 
korszerű informatikában; 
ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógé-
pet és perifériáit; 
ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait; 
legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi 
és ergonómiai kérdéseivel! 
ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és 
felépítését; 
tudja kezelni a könyvtárszerkezetet; 
ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit; 
ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs 
szolgáltatásait! 
 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kap-

csolódó feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekér-

dezéssel információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába 

rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasz-

tani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megva-

lósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. 

legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogal-
mazni; 
tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani; 
tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt; 
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tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 
legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az 
elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére! 
legyen képes egy programozási feladatot adott programozási 
nyelven megoldani; 
legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői kör-
nyezetét; 
legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani 
benne! 
 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és 

az egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátránya-

it; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiá-

ban; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehaj-

tani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tu-

datosan alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

 

Földrajz 

Földrajz 11-12. évfolyam 

fakultáció 
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A Földrajz 11-12. évfolyamon fakultáció formájában jelenik meg. A földrajzi tartalmak fel-

dolgozása kötelező szinten befejeződik a 10. évfolyam végére. A földrajz fakultáció tehát a 

földrajz iránt különösen érdeklődő tanulók ill. a tantárgyból közép- ill. felsőfokú érettségit 

tenni szándékozó tanulók számára ajánlott, de szabadon választható tantárgyként jelenik 

meg.  

Alapvető célja,  

hogy a  Földünk és környezetünk műveltségi területen a 7-8. és a 9-10. évfolyamon szerzett 

ismereteket elmélyítse, rendszerezze, ill. a közép- és emelt szintű érettségi sikeres teljesítésé-

hez szükséges kompetenciákat fejlessze. A témák feldolgozása során a korábbi évfolyamok 

fejlesztési céljai természetesen tovább folytatódnak (lásd 9-10. évfolyam földrajz tanterv be-

vezetője) 

A földrajz fakultáció során kiemelten fejlesztendő földrajzi kompetenciák: 

- földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozá-

sa, értelmezése 

- földrajzi- környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható termé-

szeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, ér-

telmezésében 

- különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése 

-  kontúrtérképes feladatok megoldása 

- egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értel-

mezése 

- az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának 

logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása 

-  földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, fo-

lyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése 

-  szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan 

- földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, 

szóbeli és írásbeli kifejtések során 

 

Ennek megfelelően a tantárgy alapvetően gyakorlatorientált, az új anyagot feldolgozó órák 

aránya a korábbi évfolyamokéhoz képest jóval kisebb. A témák természetesen az előző évfo-

lyamok tematikáját követik, hiszen az érettségire való készülést így segíti leginkább. Erőtelje-

sen épít az előző években megszerzett tudásra. A tanulók aktuális tudás- és készségszintjének 
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függvényében ezek az ismeretek ismétlésként, gyakorlásként, esetenként új ismeretként is 

megjelenhetnek. Új ismeretként szerepelnek az emelt szintű érettségi követelményében sze-

replő tartalmak, hiszen ezek az előző évfolyamokban inkább kiegészítő ismeretekként jelentek 

meg. A témák feldolgozása során nagyobb szerepet kapnak az önálló ill. csoportos feladat-

megoldások, gyakorlatok, érettségi feladatsorok megoldása, a rendszerezés és az ellenőrzés is. 

 

 

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

11. évfolyam 2 72 

12. évfolyam 2 60 

 

ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új ismere-

tek 

Gyakorlati 

óra
***

 

Ismétlés, ösz-

szefoglalás, 

mérés-

értékelés** 

Összes óraszám 

 

11. évfolyam 

XVII.  A térképi 

ábrázolás 

2 2 1 5 

XVIII. Kozmi-

kus kör-

nyezetün

k-

Naprend-

szer  

2 2 1 5 

XIX. A Föld, 

mint égi-

test 

2 3 1 6 

IV. Geoszférák földrajza – A kőzet-

burok 

4 4 2 10 

V. A légkör 4 6 2 12 

VI. A vízburok 4 4 2 10 
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VII. A talaj 1 2 1 4 

VIII. A Föld felszínformái, a földi 

szférák környezeti problémái 

2 2 2 6 

IX.    Földrajzi övezetesség 4 4 2 10 

Év végi összefoglalás*    4 

Összesen   25 29 14 72 

12. évfolyam 

XI.  A Föld népessége 2 2 2 6 

XII. Települések a Földön 2 2 2 6 

XIII. A világ változó társa-

dalmi, gazdasági képe 

6 4 2 12 

XIV. A világgazdaságban kü-

lönböző szerepet betöl-

tő régiók, országok, 

országcsoportok 

12 10 6 28 

XV. A globális környezeti 

problémák földrajzi vo-

natkozásai 

3 3 2 8 

Összesen   25 21 14 60 

*Év végi összefoglalás szükség esetén az egyes témákhoz adható 

** Az összefoglalás, ismétlés a korábbi évek ismeretanyagára is vonatkozik. A mérés fontos 

része a témakörhöz kapcsolódó érettségi feladatok, feladatsorok megoldása, s az eredmények 

kiértékelése, valamint a szóbeli beszámoló.  

*** Térkép-, ábra-, grafikon- film és szöveg elemzés, forrásfeldolgozás, számítási feladatok, 

összehasonlító elemzés, kiselőadások, bemutatók stb. 
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A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK 

 
A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy éves óra-

száma 

11. évfolyam 2 72 

12. évfolyam 2 60 

ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új isme-

retek 

Gyakorla-

ti óra
***

 

Ismétlés, 

összefoglalás, 

mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

 

11. évfolyam 

XX. A Föld kozmikus környe-

zete 
8 0 2 10 

XXI. A földi tér ábrázolása 2 2 1 5 

XXII. A Föld mint kőzetbolygó 

szerkezete és folyamatai 
11 2 2 15 

XXIII. A légkör földrajza 9 1 1 11 

XXIV. A vízburok föld-

rajza 
9 1 1 11 

XXV. A földrajzi övezetesség 9 1 2 12 

XXVI. Társadalmi folya-

matok a 21. század elején 
4 1 1 6 

Év végi összefoglalás 0 0 2 2 

Összesen   52 8 12 72 
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12. évfolyam 

XXVII. A világgazdaság 

jellemző folyamatai 
3 4 1 8 

XXVIII. Magyarország – 

helyünk a Kárpát-

medencében és Európában 

6 6 3 15 

XXIX.  Európa általános 

és regionális 

természetföüldrajza A tár-

sadalmi-gazdasági fejlődés 

regionális különbségei Eu-

rópában 

6 6 3 15 

XXX. Az Európán kívüli konti-

nensek, tájak, országok 

természeti  és társadalmi-

gazdasági jellemzői 

5 5 4 14 

XXXI. Globális kihívások 

– a fenntarthatóság kérdő-

jelei 

3 4 1 8 

Összesen   48 15 11 60 

. 
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11. évfolyam 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete 

Órakeret 

 10 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

8 0 2 10 

Előzetes tudás 

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következmé-

nyei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájéko-

zottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépíté-

séről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megérté-

sén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes 

elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyság-

rendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők felis-

mertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A rendszer-

fogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető tör-

vényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismerte-

tése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség megvi-

lágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvényszerű-

ségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

 

A Világegyetem 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Nap-

rendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek 

bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új ered-

ményei. 

A csillagászat történeti fejlődésének jelentősebb állomásai-* 

A Naprendszer A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűsé-

gei, az égitestek osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: az ó- és a közép-

kor tudományos gon-

dolkodása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mitológia. 

 

Fizika: a bolygómoz-

gás törvényei, a tö-

megvonzás törvénye, 

forgómozgás, viszonyí-

tási rendszer, a csilla-

gok energiatermelése, 

elektromágneses su-

gárzás, részecskesu-
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A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

Naptávolság, hőmérséklet, anyageloszlás összefüggései 

 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellemzői-

nek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus magyarázata, 

kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése.  

 

A Föld mint égitest  

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek 

összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A Föld alakja és tengely körüli forgása közötti összefüggés 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekapcso-

lása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat jelentősé-

gük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 

A Föld mérete, a napsugarak hajlásszöge és a szoláris éghajlati 

övezetek kialakulása közötti össszefüggés (magyarázó ábra készí-

tése) 

A Hold 

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyat-

kozások kialakulásának magyarázata.  

a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött infor-

mációk alapján. 

 

 

gárzás, nyomás, hő-

mérséklet, erő-

ellenerő, űrkutatás. 

 

Kémia: hidrogén, héli-

um, gázok. 

 

Matematika: logika, 

matematikai eszköz-

használat. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élet fogalma, foto-

szintézis. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, fényév, exobolygó, Naprendszer, csillagá-

szati egység, kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú 

bolygó), törpebolygó, tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordiná-

tarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállo-

más. 
 

* A félkövér betűtípus itt és a továbbiakban is az emelt szintű érettségi követelményeiből adódó isme-

reteket jelöli 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

5 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

2 2 1 5 

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kiala-

kítása különböző típusú térképek információforrásként való használa-

tában (közölt információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  A 

térképhasználat során alkalmazható mérésekben, számításokban 
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való gyakorlottság megszerzése 

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megis-

merésében és gyakorlati célok megvalósításában.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, 

a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, al-

kalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a dom-

borzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és  keresztmetszeti ábrák készítése 

 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcso-

lódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térké-

peken. 

Teületszámítás az aránysám felhasználásával 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat haszná-

latával. (gyakorlat) 

 

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. Logikai tér-

képolvasás. (gyakorlat) 

 

Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmeg-

figyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazá-

suk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azonosítása mű-

holdfelvételeken. 

A műholdfelvételek készítésének elvei, légi és űrfelvételekről té-

nyek leolvasása 

 A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rend-

szer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázis-

ok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinforma-

tikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasználható-

ságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának felisme-

rése). 

Matematika: arány-

számítás, mértékegysé-

gek. 

 

Informatika: adat, in-

formáció, adatbázis, 

digitális információfor-

rások használata, in-

formatikai eszközök 

használata. 

 

Fizika: elektromágne-

ses sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges égitestek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szint-

vonal, helymeghatározás, távérzékelés. 
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

15 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

11 2 2 15 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az 

óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjé-

ről. Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik 

ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rend-

szer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző 

körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az esemé-

nyek sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek 

véges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet 

kialakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockáza-

tok és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a 

tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény kiala-

kulásához.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Ábra késítése és elemzésea Föld belső serkezetéről 

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

Az egyes gömbhéjak összehasonlító elemzése 

A földmágnesség és a tájékozódás kapcsolata 

A kőzetburok felépítéséről önállóan ábra készítése 

 

A kőzetlemezek mozgása  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfonto-

sabb tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző 

folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alap-

ján; folyamatábrák elemzése és készítése. 

 Topográfiai példák ismerete a különböző lemezszegélyek típusai-

hoz 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűsé-

gei;a rengésfészek és rengésközpont közötti összefüggés, a föld-

rengésmérés módjai, elvei 

 a földrengések következményei, a cunami. A földrengések előrejel-

zésének lehetőségei és korlátai; a károk mérséklésének lehetőségei 

példák alapján, a társadalom felelős alkalmazkodása a földrengés-

veszélyes zónákban; a nemzetközi segítségnyújtás szerepének bemu-

tatása konkrét példa alapján.  

Kémia: szerves és 

szervetlen vegyületek, 

keverék, ötvözet, ásvá-

nyok, kőszén, 

szénhidroggén, hal-

mazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

időegységek, időtar-

tammérés. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai változá-

sai, hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegelemek 

időrendjének felisme-
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A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; 

a vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-

szegélytípusokkal; magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetle-

mez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. 

Mélytengeri árok, peremi medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, 

hegységképződés (orogenezis).  

A forró pontokhoz kapcsolódó vulkánosság, példák felsorolása az 

egyes vulkáni  típusokhoz 

 

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló mun-

kájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni 

példák alapján. 

 

Ásványkincsek I. 

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a 

kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb 

kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés. (gyakorlat) 

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen 

(pl. terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép). 

 

Ásványkincsek II. 

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori érc-

ásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes érc-

képződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák 

alapján. Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének 

keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környe-

zeti problémák 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntartha-

tóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, fosz-

szilis energiahordozók kitermelésének és felhasználásnak környezeti 

következményei információgyűjtés és feldolgozás alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 

példákban.  

 

Földtörténet I-III. 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összeha-

sonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; idő, időszak, kor időegységek 

rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok 

nyomai bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az 

élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai folyama-

tokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét példák meg-

nevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

A Föld nagyszerkezeti egységeinek kialakulása és átalakulásuk a 

földtörténeti idők folyamán 

A nagyszerkezeti egységek részletes ismerete, felismerésük képek, 

ábrák alapján 

rése.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földkéreg, földköpeny, földmag, asztenoszféra, magma, geo-

termikus gradiens, kőzetlemez-mozgás, hegységképződés, földrengés,  

vulkanizmus, forró pont, rengésfészek, rengésközpont, szerkezeti moz-

gás; kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, 

ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, 

domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, ősmaradvány 

(fosszília), földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 

Topográfiai 

ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledó-

niai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult 

tagjai. Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Kilimandzsáró-

csoport, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Popocatépetl, Krakatau, Hawaii-

szigetek 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

 11 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

9 1 1 11 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és idő-

beli változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati 

övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának 

területi példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító ténye-

zők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer folyamatai-

nak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képes-

ség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az emberi 

tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, 

a személyes felelősség és cselekvés szükségességének felismertetésével. 

A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a helyi károsító fo-

lyamatok globális veszélyforrásokká válásának példáján. Az időjárás 

okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és mások iránt is fele-

lős cselekvés képességének kialakítása. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete 

 A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 

 A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, 

Kémia: gázok jellem-

zői, gáztörvények, a 

víz tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyo-

más, hőmérséklet, 
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szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából.  

  

A levegő felmelegedése 

 A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folya-

matábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű 

számítási feladatok megoldása. 

 A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk 

gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái.  

  

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat 

bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcso-

lódó számítási feladatok megoldása. 

A főbb felhőtípusok és a kialakulásukat előidéző légköri viszonyok 

felismerése 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapa-

dék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal. 

 

A levegő mozgása I. 

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek 

jellemzése. 

 

A levegő mozgása II. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők 

bemutatása, a monszun kialakulását bemutató ábra készítése, a 

mérséklet és a forró övezeti monszun összehasonlítása; a jellegzetes 

helyi szelek és a mindennapi életre gyakorolt hatásuk bemutatása 

példák alapján. 

 

A levegő mozgása III. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 

betöltött szerepük igazolása.  

 

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Példák az időjárás változás biológiai hatásaira A hideg és a meleg 

front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemutatása, példák a 

mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és máso-

kért is felelős magatartás kialakítása. 

 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

áramlások, savas eső. 

 

Fizika: gáztörvények, 

kicsapódás, légnyo-

más, hőmérséklet, sű-

rűség, áramlások, se-

besség, üvegházhatás. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, légúti 

betegségek, allergia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, matematikai 

eszköztudás alkalma-

zása. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: az egyéni fele-

lősség felismerése, 

felelős viselkedés.  
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A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; 

a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák 

felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági kö-

vetkezményei.  

 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alap-

ján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mér-

séklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása. 

Az társadalmi eredetű éghajlatváltozás okai és következményei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üveg-

házhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsék-

leti egyenlítő, nagy földi légkörzés, futóáramlás, főnszél, harmatpont, 

abszolút / relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló 

csapadék; időjárás-előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg 

ritkulása (elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél 

pusztító és építő munkája, erózió. 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret 

 11 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

9 1 1 11 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók fel-

színformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. 

Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentő-

sebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. 

Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következmé-

nyeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által 

a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is 

befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek 

felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok köl-

csönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának, 

valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb nehézsé-

gei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás beláttatá-

sával. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismerte-

tése és a helyes, mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakí-

tása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tulajdonságai  

A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való 

viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek 

típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek bemu-

tatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi össze-

függéseinek értelmezése. 

 

A vízburok mozgásai I-II. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal. A 

tenger felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismerése; 

épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése. 

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a 

hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-

módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakí-

tó tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusok-

kal. 

A légkörzési és vízkörzési rendszerek hasonlósága és kapcsolataik 

 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, összefüggé-

seinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megismerte-

tése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és következménye-

inek feltárása.  

 

A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti össze-

függések felismerése.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző fel-

színformák felismerése képeken, terepen, következtetés a kialakulás 

folyamatára. 

 

A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüggé-

seinek felismerése. 

Vízállásjelentés értelmezése 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak pusz-

tulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek bemuta-

tása. 

 A tavak elhelyezkedése, alakja, mélysége és a kialakulásuk közötti 

összefüggések felismerése, következtetések levonása 

Önálló véleményalkotás a mesterséges tavak létrehozásának célja-

iról,környezeti következményeiről 

 

A folyóvíz felszínformáló munkája 

A folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismeré-

se; a folyók építő és pusztító munkája következményeinek bemutatá-

Kémia: víz, oldatok, 

oldódás, szénsav, nit-

rátok. 

 

Fizika: nyomás, áram-

lások, tömegvonzás, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi élet-

közösségek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 
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sa, felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

Domborzat és szakaszjelleg közötti összefüggés megértése és bizo-

nyítása példák alapján 

 

A jég felszínformáló munkája 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának ösz-

szevetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés kialakulá-

si folyamatra. 

 

 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem 

szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek kialaku-

lásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős magatar-

tás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a 

vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező bemuta-

tása hazai és nemzetközi példákon. 

 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alap-

ján; az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel 

való takarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és 

feldolgozás alapján. (gyakorlat) 

A nemzetközi összefogás szükségessége a vízgazdálkodásban, a 

vizek védelmében (forráselemzés) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, talajnedvesség, bel-

víz, rétegvíz, artézi víz, hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, 

lefolyástalan terület, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, 

gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai 

ismeretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; 

Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, 

Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza-tó; 

Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-

áramlás. 
 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

 12 óra 
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Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

9 1 2 12 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító ténye-

zők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. 

A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus 

tájak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító 

tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az 

éghajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentőségé-

nek, a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti, 

az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüggések fel-

ismertetésével.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek meg-

ismerése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához 

is vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az 

egyes társadalmak életterét.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a 

valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet 

kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, összefüggé-

seinek feltárása.  

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földraj-

zi övezetesség közötti különbség indoklása.  
 
*
A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes öve-

zetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  

 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet (I-VI.) 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvénysze-

rűségek és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásának tör-

vényszerűségei. A földrajzi övezetesség elemeinek kapcsolatrend-

szere (talajképződés folyamata, vízháztartást befolyásoló tényezők, 

felszínformálódási folyamatok Az éghajlati jellemzők változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való ösz-

szefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás 

kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsola-

tok feltárása.  

 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik 

bemutatása. 

Fizika: meteorológiai 

jelenségek fizikai alap-

jai. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megérté-

se, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek, talaj, az 

élővilág rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegegysé-

gek közötti tartalmi 

különbségek felisme-

rése. 

 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 
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Övezetesség és a táj eltartóképességének összefüggése 

Az életközösségek környezetkárosodással leginkább sújtott terüle-

tei  

 

 

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek 

bemutatása példák alapján. 

 

Tematikus térképek összehasonlításával egy-egy öv, terület vagy 

vidék komplex jellemzése (Gyakorlat) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár, eltartóképesség 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

 6 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző telepü-

léstípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik 

konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok né-

pességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbe-

széd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő voná-

sainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggé-

sének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején I-II. 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak 

feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az örege-

dő társadalmak jellemzőinek összevetése, következtetés társadalmi 

folyamatokra, problémákra. 

(Korfa elemzés)  
A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartot-

tak). 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: demográfiai 

folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok 

kialakulása, urbanizá-

ció jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 
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A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási felada-

tok megoldása, következtetések levonása az eredmények alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példái-

nak bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrá-

sok alapján), az okok feltárása. (gyakorlat) 

 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatá-

sa, kialakulásuk földrajzi és könyezeti okai  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti ki-

sebbség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének megérté-

se.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-

gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák 

alapján. 

 

Településtípusok  

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példák-

kal.  

A különböző földrajzi övezetek, övek településképe, építkezési mód-

jainak sajátosságai 

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehason-

lítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a szerep-

körök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az életmódjá-

nak összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása. 

 

Urbanizáció 

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 

megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és 

a fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása 

konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhasználásával. 

 

Matematika: logikus 

gondolkodás, matema-

tikai eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek: a 

nyelvtanulás fontossá-

ga (motiváció). 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: a vallás szerepe, 

más kultúrák értékei-

nek elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat sza-

kaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társada-

lom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, 

aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, 

falu, város, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai 

ismeretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a vi-

lágvallások központjai. 

 

 

12. évfolyam 
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

 12 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

8 2 2 12 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgál-

tatás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazdasági kö-

zösség működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alap-

vető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, 

a folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszeré-

nek megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben 

való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges 

veszélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megisme-

rése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus 

értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó 

szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság I-III. 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piac-

gazdaságban betöltött szerepének megismerése.  

A piacgazdaság működési elvének megismerése, a nemzetközi 

tőkeösszefonódás jelentőségének megértése 

A piacgazdaság és tervutasításos gazdaság működésének összehason-

lítása 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezé-

se, az életminőség és életszínvonal mérésére alkalmas mutatók elem-

zése konkrét példákon 

a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek jel-

lemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú statisz-

tikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok értelmezése 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő 

tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének megérté-

se, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség összefüg-

géseinek bemutatása országpéldákon. A gazdasági és a foglalkozási 

szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási átrétegződés bemu-

tatása példák alapján. 

A nemzetközi munkamegosztás kialakulásának folyamata 

Az egyes szektorok jellemzése (okok és okozatok, területi elhelyezke-

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: az 

eltérő gazdasági 

fejlettség történelmi 

alapjai, Európa a 

20. század második 

felében, gazdaság-

történet. 

 

Matematika: sta-

tisztikai adatok 

értelmezése, ka-

matszámítás. 

 

Etika: a pénz szere-

pe a mindennapi 

életben. 

 

Informatika: digitá-

lis információforrá-

sok használata, 
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dések, problémák) 

Integrációs folyamatok 

 Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelé-

se; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együttmű-

ködés előnyeinek feltárása. 

 A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

 

 

A globalizáció I-II. 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális 

vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak 

bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának 

felismerése.  

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

 

A monetáris világ I-II. 

A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megis-

merése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde 

működésének jellemzői. Az infláció kialakulásában szerepet játszó té-

nyezők bemutatása, az infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, 

a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az 

adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. 

. A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megis-

merése. 

 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjté-

se, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási fel-

adatok megoldása. I-II. (gyakorlat) 

informatikai eszkö-

zök használata. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a csa-

ládi gazdálkodás, a 

jövedelem, hitelfel-

vétel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

zöldmezős / barnamezős beruházás, értékpapír, adósságválság, Nemzet-

közi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai 

ismeretek 
A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Eu-

rópában 

Órakeret 

15 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

10 3 2 15 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Ma-

gyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak 

vonásai, értékei és problémái. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való 

kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tu-

dományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági következ-

ményeinek beláttatása.  

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, 

a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött sze-

repének, lehetőségeinek felismertetésével.  

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő tár-

sadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megisme-

rése iránt.  

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társa-

dalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői I-III. 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A földrajzilag nyitott határok és a medencehelyzet következményei 

(tematikus térképek elemzése) 

A Kárpát-medence földtörténetének lemeztektonikai  háttere, az 

egyes földtörténeti korok eseményeinek ismerete, nyomai a mai 

felszínen 

Az éghajlati elemek hazai eloszlásának jellegzetességei (tematikus 

térképelemzés) 

Többtényezős földrajzi összefüggések bizonyítása (medence-jelleg, 

földtani felépítés, éghajlat, felszíni és felszína alatti vizek) 

 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megisme-

rése, a társadalmi– gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemuta-

tása példák alapján. (gyakorlat) 

A külföldi tőke szerepe a rendszerváltásban 

 

 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői I-VI. 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmi– gazdasági 

központok megismerése. 

A társadalmi– gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségei-

nek bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési 

utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, 

világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi 

szerepük feltárása. I-II. (gyakorlat) 

 

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, szol-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Magyaror-

szág történelme. 

 

Vizuális kultúra: az 

épített környezet érté-

kei. 

 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és 

állatok. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hazai tájakról 

készült leírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: kulturális érték, 

a hazánkban élő nem-

zetiségek kulturális 

értékeinek tisztelete. 
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gáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása. (gyakorlat) 

Nemzetközi statisztikák elemzése az egyes ágazatok szerepéről, ezek 

összevetése hazai jellemzőkkel 

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; 

eurorégiók a Kárpát– medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nem-

zetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Aktuális információk gyűjtése és értelmezése hazánk és az Európai 

Unió kapcsolatáról 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladó-

sodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforga-

lom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygép-

kocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, 

eurorégió. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Telepü-

léspéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és kulturális 

központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, gép- 

és vegyipari központ, válságterület települése, idegenforgalmi központ, 

védett természeti és kulturális érték helyszíne, világörökség helyszín. 

 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

Európa általános és regionális természetföldrajza 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

16 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

12 3 1 16 

Előzetes tudás 

.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az 

új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) értelmezé-

se; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképezése. 

 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető 

elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai 

és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyek feldolgozásával. 

 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a 

kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott 

értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény ki-
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alakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, 

információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a konti-

nens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az Európai 

Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek kiegyenlítő-

désére irányuló programok, alapok jelentőségének megértése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményei-

nek, a domborzati adottságok következményeinek és a nagytájak 

mozaikjának megismerése. 

A kontinens kialakulásának folyamata geológiai és szerkezetmor-

fológiai térképek segítségével 

A lemeztektonikai folyamatok és a kontinens területének változása 

közötti összefüggések 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A termé-

szeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben.(diagramok elemzése,a kontinen snagy tájainak, 

felszíni vizeinek felismerése kontúrtérképen 

 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom 

gazdasági következményeinek megismerése 

A vendégmunkások, menekültek és bevándorlók befogadásából 

adódó problémák példák alapján 

A társadalmi fejlődés, a foglalkozási átrétegződés és az urbanizáció 

kapcsolat 

Az Európai Unió I-II. 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a 

világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlett-

ség okainak feltárása; a szervezet mezőgazdasági politikájának, 

terülefejlesztési, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási, vala-

mint a regionális politika lényegének megértése. 

Az integráció bővítésének lehetőségei és problémái 

 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei I-IV. 

A történelmi és gazdaságtörténeti múlt hatása a kontinensrész or-

szágainak mai gazdasági életében 

Németország, Franciaország, a Benelux államok és az Egyesült Ki-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Európa a 

20. század második 

felében, az Európai 

Unió kialakulása, 

Szovjetunió, szocia-

lizmus. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: útleírások, 

tájleírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 
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rályság gazdaságának szerepe az Európai Unió gazdaságában. 

Gyarmatosítás szerepe az Egyesült Királyság gazdaságában, gaz-

dasági szerkezetváltás sikeres és kevésbé sikeres példái a térségben 

(forráselemzés) 

 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc gaz-

daságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelé-

se. 

 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemutatá-

sa: Olaszország; Spanyolország és Görögország. I-II. 

A Földközi-tenger jelentősége a dél-európai országok társadalmi-

gazdasági életében 

Észak és Dél fejlettségbeli különbségeinek következményei Olasz-

országban, az északi ipari háromszög jelentősége 

 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai I-II. 

A piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági követ-

kezményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, Szlovákia, 

Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása. 

Közép-Európa síkságainak, rögvidékeiek és magashegységeinek 

természeti adottságai, gazdasági lehetőségei 

A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, 

tájainak eltérő természeti jellemzői,  a fejlődést nehezítő társadal-

mi-gazdasági tényezőinek kiemelése. 

A nemzetiségek területi elhelyezkedése a térségben 

 

Kelet-Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi-gazdasági 

fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének 

alakulásában. 

A gazdálkodás természeti és társadalmi problémái Oroszországban, 

az ország energiagazdálkodásának jellemzői, és környezeti követ-

kezményei 

Ukrajna jelentőségének bemutatása statisztikai adatok alapján 

A térség fontosabb országainak megadott szempontok szerinti bemu-

tatása  

Pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött informá-

ciók alapján. (gyakorlat) 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, terü-

leti fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, 

felzárkózás. 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli terüle-

tek központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dub-

rovnik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göte-

borg, Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odesz-

sza, Rotterdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, 

Torino, Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 

Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Kar-

lovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, 

Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, 

Zürich. 
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok termé-

szeti és társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

16 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

12 3 1 16 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-

gazdasági és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességé-

nek beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 

okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismer-

tetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség kialakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk ér-

telmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi jogok 

(pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése 

iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi fejlő-

dést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben való 

közreműködés képességének alakításával.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza I-V. Történelem, társadal-
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A kontinens vallási-kulturális sokszínűsége, ennek következményei 

a társadalom életében 

Délnyugat–Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet–Ázsia gazdasági 

fejlődésében, alkalmazkodása a világpiac igényeihez 

A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének 

sajátos vonásai. Hongkong szerepe 

Az iparfejlődés eredményei és ellentmondásai Indiában 

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

 

Amerika regionális földrajza I-V. 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ gaz-

dasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlő-

dés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések bizonyítása; 

az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés sajátos vonása-

inak és okainak bemutatása.  
A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük 

az együttműködésben példák alapján 

A fejlődő országok városiasodásának bemutatása Mexikó példáján 

Latin–Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadal-

mi– történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi különbsé-

gei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellent-

mondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az országok 

világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. Brazília feltö-

rekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő 

tényezők kiemelése. 

A területi gazdasági különbségek természeti és társadalmi okai 

Brazíliában 

  

Afrika regionális földrajza I-II. 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők 

értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok 

feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése.  

Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlí-

tása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A 

Dél–afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezők be-

mutatása.  

 

Az egyes kontinensek, valamint a fontosabb országok g megadott 

szempontok szerinti bemutatása pl. prezentáció készítésével külön-

böző forrásokból gyűjtött információk alapján. I-III. (gyakorlat) 

mi és állampolgári 

ismeretek: ókori öntö-

zéses kultúrák (Egyip-

tom, Mezopotámia, 

India, Kína), világval-

lások gyarmatosítás, 

nagy földrajzi felfede-

zések, az Amerikai 

Egyesült Államok 

megalakulása. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: útleírások, 

tájleírások. 

 

Művészetek: távoli 

tájak népeinek kulturá-

lis értékei. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társa-

dalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai 

válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, 

eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, 

Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Ma-

rokkó, Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, 

Chile, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria; Atlanta, 

Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Hous-

ton, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ot-

tawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington.  
 

 

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

 12 óra 

Az órakeret fel-

használása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

8 3 1 12 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő 

természeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként 

megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti problé-

máinak feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasági folya-

matok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és 

fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából alap-

vető fontosságú. A lokális folyamat – globális következmény elv értele-

mében az egyén és a helyi közösségek felelősségének belátása.  

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a környe-

zetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakítása, a 

témához kapcsolódó médiában elhangzó információk kritikus értelme-

zése.  

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt 

tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi 

körben egyaránt.  

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínű-

ségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő magatartás-

forma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos alkalma-

zása a mindennapi életben, és majd később a munka világában is.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az össze-

függések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményei-

nek igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, 

Kémia: a szennyező-

désekhez kapcsolódó 

kémiai folyamatok, 
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életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat össze-

függéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési fo-

lyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak 

jellemzőinek bemutatása példákon. 

 

Urbanizációs válság 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi jel-

lemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következmé-

nyeinek feltárása példákkal.  

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak fel-

ismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak 

igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatá-

sai.  

A biogazdálkodás jellemzése.  

 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés kö-

vetkezményei I-III. 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az ener-

gia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése, 

az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a terme-

lésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos fo-

gyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése. (gya-

korlat) 

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazo-

lása, a különböző megoldási lehetőség összevetése. (gyakorlat) 

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve 

a regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme 

és a fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védelmé-

ben tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, 

a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A 

megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források feldol-

gozásával. (gyakorlat) 

szennyezőanyagok, 

gyártási folyamatok, 

műanyagok, égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálko-

zás, hiánybetegségek, 

elhízás, GMO, rend-

szertan, védett növé-

nyek és állatok. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: demográ-

fia, urbanizáció. 

 

Fizika: energia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: családter-

vezés, tudatos fo-

gyasztói magatartás. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: a jövő generá-

cióért érzett felelős-

ség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klí-

maváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás csök-

kenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelme-
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zési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló energiaforrások, 

energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulla-

dék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és glo-

bális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásá-

nak helyszínei. 

 

 

A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI  

A KÉT ÉVFOLYAMOS CIKLUS VÉGÉN 

Mivel a földrajz fakultáció elsősorban a közép- és emeltszintű érettségire készít fel, ezért a 

várható kimenet a tanulók által választott szintű érettségi részletes követelményeinek megfe-

lelő szintű  ismerete, készségeinek, képességeinek megfelelő szintű alkalmazása. 
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MELLÉKLETEK 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI FOGALMAK 

TÉMAKÖR 

VIZSGASZINT 

Középszint Emelt szint 

1. Térképészet 

a térképi ábrázolás 

Általános fogalmak: 

térképvázlat, térkép, föld-

gömb, vetület, méretarány, 

vonalas aránymérték, topo-

gráfiai-, földrajzi-, tematikus 

térkép, atlasz, kis-, közepes- 

és nagy méretarányú térkép, 

szintvonalas-, színfokozatos-, 

árnyékolásos domborzat-

ábrázolás 

 

sík-, henger-, kúpvetület, terület-

tartó és szögtartó vetület, sík-

rajz, domborzatrajz, névrajz, 

domborzati alapelemek, lejtő-

szög, 

 

tevékenységek a térké-

pen és a térképpel 

 

tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvés, tengerszint 

feletti magasság, magassági 

szám, abszolút és relatív ma-

gasság, látóhatár (horizont), 

keresztmetszet, tömbszelvény,  

földrajzi fokhálózat, szélessé-

gi és hosszúsági kör (délkör, 

meridián), helymeghatározás, 

távolságmérés és meghatáro-

zás, északi-, déli-, keleti-, 

nyugati félgömb, jelkulcs, 

kilométer-hálózat, keresőhá-

lózat, tájolás, fő- és mellék-

világtáj, csillagászati és föld-

rajzi északi irány 

álláspont-meghatározás, terület-

számítás, 

metszetszerkesztés, mágneses 

deklináció 

 

az űrtérképezés űrszonda, távérzékelés, ha-

misszínes felvétel, légi- és 

műholdfelvétel 

űrkutatás, felbontó-képesség 

Az 1. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérí-

tő, Északi sarkkör, Déli sark-

kör, Északi-sark, Déli-sark, 

Greenwich, kezdő hosszúsági 

kör 

Landsat, Spot műholdak, 

Eumetsat 

2. Kozmikus környeze-

tünk 

a Naprendszer kiala-

kulása, felépítése, he-

Általános fogalmak: 

kozmikus környezet,  

fényév, csillagászati egység 

(CSE),  

csillag, bolygó, kőzetbolygó 

(Föld-típusú), gázbolygó (Ju-

 

földközéppontú (geocentrikus) 

és napközéppontú (heliocentri-

kus) világkép,  

galaxis, extragalaxis,  

kisbolygó 
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lye a Világegyetem-

ben 

piter-típusú), a bolygók moz-

gástörvényei, gyűrűrendszer, 

hold, üstökös, meteor, meteo-

rit, bolygóközi anyag 

a Nap és kísérői a Nap gömbhéjai, 

napkitörés, napszél, napfolt, 

sarki fény,  

nap- és holdfogyatkozás, 

holdfázisok 

plazma, termonukleáris folya-

mat,  

fotoszféra, kromoszféra, 

holdtenger, kráter,  

csillagkép, csillagrendszer 

a Föld és mozgásai 

 

földalak (geoid),  

tengely körüli forgás, Nap 

körüli keringés, látszólagos 

és valós mozgás, év, nap, 

napszakok,  

napi és évi időszámítás,  

naptári év, szökőév, helyi idő, 

zónaidő, időzóna,  

tengelyferdeség, tavaszi és 

őszi napéjegyenlőség, nyári 

és téli napforduló, csillagá-

szati évszakok 

forgási ellipszoid, 

zenit, ekliptika, 

közép napidő, napév, világidő, 

delelési magasság, 

dátumválasztó vonal  

 

 

 

Az 2. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, 

Naprendszer, Nap, Hold, 

Merkur, Vénusz, Mars, Föld, 

Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, 

Neptunusz, Plutó, 

Sarkcsillag, Nagy-Göncöl 

Ptolemaiosz, Kopernikusz, G. 

Bruno, Galilei, Kepler, Newton, 

J. Gagarin, N. Amstrong, E. 

Aldrin, 

Galaktika (Galaxis), 

Juliánus-naptár, Gergely-naptár, 

Androméda-köd 

3.1. A kőzetburok 

földtörténet 

Általános fogalmak: 

földtan (geológia), ásványtan, 

kőzettan,  

a földtörténet időegységei: 

idő, időszak, kor, ős-, ó-, kö-

zép- és újidő, ősmaradvány, 

őslégkör, ősóceán, ózon,  

ősmasszívum, kaledóniai-, 

variszkuszi-, eurázsiai-, paci-

fikus hegységképződés, 

harmad és negyedidőszak, 

jégkor (pleisztocén), jelenkor 

(holocén)  

 

viszonylagos (relatív) és tényle-

ges (abszolút) kormeghatározás, 

vezérkövület, 

paleomágnesesség,  

őskontinens, 

kambrium, ordovícium, szilur, 

devon, karbon, perm, triász, 

júra, kréta, eocén, oligocén, mi-

océn, pliocén, glaciális, 

interglaciális, 

biológiai evolúció 

geoszférák gömbhéj, kőzetburok (lito-

szféra), vízburok (hidroszfé-

ra), levegőburok (atmoszfé-

ra), bioszféra, talajburok, 

belső hő, geotermikus 

grádiens, földmágnesség, 

földkéreg, földköpeny, kül-

ső és belső mag, aszteno-

szféra (lágyköpeny) 
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lemeztektonika magma, magmaáramlás, 

óceáni és szárazföldi kőzet-

lemez, óceáni hátság, mély-

tengeri árok, mélytengeri 

síkság, hasadékvölgy, 

kontinensvándorlás, alábukás, 

beolvadás, távolodó-, közele-

dő (ütköző)-, elcsúszó le-

mezmozgás, 

érc, mélységi magmatizmus, 

felszíni vulkánosság, láva, 

vulkáni hamu, párnaláva, 

pajzsvulkán, rétegvulkán, 

kürtő, kráter, robbanásos vul-

kán, vulkáni szigetív, vulkáni 

utóműködés, gejzír, földren-

gés, szeizmográf, rengésfé-

szek (epicentrum), rengés-

központ (hipocentrum), utó-

rengés 

térrövidülés,  

 

nehéz-, színes- és nemesfémérc, 

bázisos-, savanyú- és semleges 

vulkáni kőzet, telér, bazaltfenn-

sík, kráter- és kaldérakúpos tűz-

hányó, forrópontos vulkán, 

fumarola, szolfatára, mofetta, 

savanyúvíz, földrengéshullám, 

tengerrengés 

 
a hegységképződés típusai: 

(két kontinentális-, két óceá-

ni-, óceáni és szárazföldi le-

mez ütközésével); hegység-

rendszer, szerkezeti mozgá-

sok,  

gyűrődés, redő,  

vetődés, vetősík, törésvonal, 

rög, sasbérc, árok, lépcsővi-

dék, medence, 

geoszinklinális, hegységképző-

dési szakaszok 

(üledékfelhalmozódás, 

tektogenezis, orogenezis), re-

dőboltozat, redőteknő, álló-, 

ferde-, fekvő- és áttolt redő 

kőzetek, ásványok ásvány, kőzet, kristály,  

mélységi magmás kőzet, vul-

káni kiömlési kőzet, vulkáni 

törmelékes kőzet; 

törmelékes-, vegyi-, szerves 

üledékes kőzet; 

átalakult kőzet, 

kvarc, kősó, mészkő, homok, 

homokkő, lösz, kőszénfajták, 

kőolaj, földgáz, agyag, bau-

xit, vasérc, gránit, andezit, 

bazalt, riolit, tufák, márvány, 

palás kőzetek 

kőzetanyag-körforgás,  

üledékes érc, ásványi nyers-

anyag 

nagyszerkezeti egysé-

gek 

ősföld (ősmasszívum), fedett 

és fedetlen ősmasszívum, 

táblás vidék, 

röghegység, gyűrthegység, 

vulkanikus hegység, 

süllyedékterület, óceáni me-

dence, óceáni hátság, mély-

töréses gyűrthegység 
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tengeri árok,  

feltöltött és lepusztult síkság  

felszínformálódás aprózódás, mállás, szállítás, 

lepusztulás, felhalmozás, 

külső és belső erők, 

felszínformák: mélyföld, al-

föld, fennsík, dombság; kö-

zép- és magashegység; lánc-

hegység; hátság, völgy, hágó, 

szoros, medence; tanúhegy 

kémiai és biológiai mállás, lejtős 

tömegmozgás (csuszamlás, su-

vadás, omlás), talajfolyás, 

löszforma 

A 3.1. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Eurázsiai-, Pacifikus-, 

Variszkuszi-, Kaledóniai- 

hegységrendszer 

Wegener, 

Pangea, Laurázsia, Gondwana 

3.2. A levegőburok 

szerkezete 

Általános fogalmak: 

légkör, alsó-, középső-, felső 

légkör, 

troposzféra, sztratoszféra, 

ózonréteg, 

állandó-, változó-, erősen 

változó gázok, vendéganya-

gok 

őslégkör, mai légkör,  

termoszféra, ionoszféra, 

exoszféra, 

tropo-, sztrato- és mezopauza,  

 

felmelegedés besugárzás, visszaverődés, 

hőelnyelődés, kisugárzás, 

üvegházhatás, fényvisszave-

rő-képesség (albedo), 

felmelegedés és lehűlés, mó-

dosító tényezőik, 

a hőmérséklet napi és évi 

járása, napi-, havi-, évi kö-

zéphőmérséklet, napi 

hőingás, évi közepes hőingás, 

abszolút hőingás, izoterma 

fordított hőrétegződés (hőmér-

sékleti inverzió),  

 

 

napfénytartam, tenyészidőszak, 

hőösszeg, lejtőkitettség, napál-

landó 

a levegő mozgása légnyomás, szél, eltérítő erő, 

izobár, mérsékelt övezeti 

ciklon és anticiklon, hideg- 

és melegfront, frontátvonu-

lás,  

homokfodor, szélbarázda, 

homokbucka (dűne), kőgom-

ba, 

szélrendszer, passzát, nyuga-

tias szelek, sarki szelek, álta-

lános légkörzés, hőmérsékleti 

(termikus) egyenlítő, mon-

szun szélrendszer, forró- és 

mérsékelt övezeti monszun  

okklúziós front, 

trópusi ciklon (hurrikán, tájfun, 

orkán), tornádó, helyi szelek 

(parti szél, hegy-völgyi szél), 

főn, 

defláció, szélmarás, barkán, def-

lációs tanúhegy,  

 

futóáramlás 

csapadékképződés tényleges és viszonylagos 

vízgőztartalom, harmatpont, 

telítettség, túltelítettség, ki-

fátyol (cirrus)-, réteg (stratus)-, 

gomoly (cumulus)-, esőfelhő  

kondenzációs mag, áramlási és 
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csapódás, felhőképződés, 

csapadékképződés, felhő, 

köd, hulló csapadékfajták, 

talajmenti csapadékfajták, 

csapadéktérkép, aszály 

sugárzási köd 

izohiéta, 

felszíni leöblítés, vonalas erózió, 

mikroklíma 

időjárás és éghajlat 
idő, időjárás, éghajlat, meteo-

rológia, éghajlattan; időjárási 

térkép 

 

 időjárási és éghajlati elem: 

napsugárzás, hőmérséklet, 

légnyomás, szél, csapadék, 

éghajlatválasztó hegység,  

globális felmelegedés, 

ózonréteg-elvékonyodás, 

éghajlatváltozás, 

légszennyező anyagok, sa-

vas eső 

emisszió, transzmisszió, 

imisszió, 

szmog, savas ülepedés 

A 3.2 témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

„fagyosszentek‖, „Medárd-

nap‖, „vénasszonyok nyara‖ 
Coriolis-erő, Azori-, Szibériai-

anticiklon 

3.3. A vízburok 

világtenger 

Általános fogalmak: 

hidrológia, vízburok (hidro-

szféra), vízháztartás, vízkör-

forgás,  

világtenger, óceán, tenger, 

tengerszoros, öböl, szárazföl-

di talapzat (self), fajhő, sótar-

talom, hűtő-fűtő hatás,  

hullámzás, hideg és meleg 

tengeráramlás, tengerjárás, 

apály, dagály, deltatorkolat, 

tölcsértorkolat, épülő part, 

turzás, lagúna, pusztuló part, 

tagolt- és tagolatlan part 

beltenger, peremtenger, földközi 

tenger,  

kontinentális lejtő, 

pozitív és negatív hőmérsékleti 

anomália, 

tengeri vízkörzés, 

szökőár, vakár, vihardagály,  

abrázió, hullámmorajlás, hul-

lámtörés 

tavak állóvíz, tó, fertő, mocsár, 

láp, 

kimélyített és elgátolt tóme-

dence,  

jégvájta-, gleccser-, morotva-, 

szélvájta-, moréna által elgá-

tolt-, tektonikus eredetű-, 

mesterséges tó,  

feltöltődés 

tengerszem, maradvány-, dolina-

, polje-, kráter-, kaldérató, 

eutrofizáció 

folyóvizek vízgyűjtő terület, vízválasztó, 

fő- és mellékfolyó, lefolyásos 

és lefolyástalan terület, vízál-

lás, vízhozam, vízjárás, árvíz, 

a folyó munkavégző képessé-

ge, feltöltődő (alsó)-, oldala-

zó (közép)-, bevágódó (felső)  

sodorvonal, 

folyóterasz, jövevényfolyó, idő-

szakos folyó,  
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szakaszjelleg, hordalék, hor-

dalékkúp, zátony, sziget, V-

keresztmetszetű völgy 

szoros, szurdok, kanyon 

felszín alatti vizek felszín alatti víz, talajnedves-

ség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, 

belvíz, artézi víz,  

ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, 

karsztvíz, forrás, 

karsztformák: víznyelő, doli-

na (töbör), polje, karrmező, 

cseppkő, barlang, barlangi 

patak, karsztforrás 

 

vízgazdálkodás folyószabályozás, mederkot-

rás, árvízvédelmi gát, ártér, 

ármentesített terület, víztáro-

zó, vízlépcső, belvízvédelem, 

ivóvíz, ipari víz, vízforgatás, 

csápos kút, artézi kút, víz-

energia, öntözés, szennyvíz-

tisztítás, vízszennyező forrá-

sok, vízvédelem, belvízi- és 

tengerhajózás, halászat, ten-

geri erőforrások 

közműolló, 

nitrátosodás, 

mechanikai-, biológiai- és kémi-

ai szennyvíztisztítás, 

vízkészlet 

 

jég és munkája hóhatár, belföldi jégtakaró, 

magashegységi jég, gleccser, 

lavina, gleccserpatak, U-

alakú völgy, jégcsiszolta fel-

szín, morénasánc, 

morénasíkság, tóhátság, fjord 

jégképződés, firn (csonthó), kár-

fülke, vásott szikla, ősfolyam-

völgy, 

vándorkő  

A 3.3. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

Golf-, Észak-atlanti-, Labra-

dor-, Humboldt-, Oja-shio-, 

Kuro-shio-áramlás 

 

3.4. A talaj 

 

talaj, humusz, talajképződés, 

talajpusztulás, talajlevegő,  

trópusi vörösföldek, mezősé-

gi-, barna erdő-, szürke erdő 

(podzol)-talaj,  

szikes talajok,  

talajerózió, talajvédelem 

anyakőzet, 

talajszintek: A-, B-, C-szint, 

zonális és azonális talaj, tundra-

talaj, laterit, terra rossa, sivatagi 

talajok, láptalaj, rétitalaj, 

rendzina, váztalajok, 

szikesedés 

A 3.4. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

 Dokucsajev 

4. A földrajzi övezetesség  
Általános fogalmak 

éghajlat, övezetesség, 

szoláris és valós éghajlati 

övezet, 

természetföldrajzi övezetes-

ség, vízszintes és függőleges 

természetföldrajzi övezetes-

galériaerdő, erdős-, cserjés-, 

füves szavanna, 

nedves és száraz szavanna, 

macchia, 

tőzegmohaláp, 

pampa, préri, sztyep, 

fahatár 
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ség, 

övezet, öv, vidék, terület; 

forró övezet, mérsékelt öve-

zet, hideg övezet; 

egyenlítői öv, átmeneti öv, 

térítői öv, egyenlítői éghajlat, 

szavanna éghajlat, trópusi 

sivatagi éghajlat, monszun 

vidék, forró övezeti monszun 

éghajlat; meleg-mérsékelt öv, 

monszun terület, mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, 

mediterrán terület, mediter-

rán éghajlat, valódi mérsékelt 

öv, óceáni terület, óceáni 

éghajlat, mérsékelten száraz-

földi terület, nedves-kon-

tinentális éghajlat, szárazföl-

di terület, száraz-kontinen-

tális éghajlat, szélsőségesen 

szárazföldi terület, mérsékelt 

övezeti sivatagi éghajlat, 

hideg-mérsékelt öv, tajga 

éghajlat;  

sarkköri öv, sarkvidéki öv, 

tundra éghajlat, állandóan 

fagyos éghajlat; 

esőerdő (trópusi esőerdő), 

szavanna, monszunerdő 

(dzsungel), keménylombú 

erdő, babérlombú erdő, 

lomboserdő, tajga, tundra, 

erdős és füves puszta, 

erdőhatár, havasi legelő, 

sziklahavas, „örök fagy” 

Megjegyzés: Az övezetek, övek környezeti problémáival kapcsolatos fogalmak a globális vál-

ságproblémáknál jelennek meg. 

5. Népesség- és település-

földrajz 

népességföldrajz 

Általános fogalmak 

népességföldrajz, demográ-

fia, népességrobbanás, ter-

mészetes szaporul♣at, népes-

ségfogyás, elöregedő és fiata-

lodó társadalom, népesedési 

szakasz, korfa, kor- és foglal-

kozási szerkezet, születéskor 

várható átlagos élettartam, 

analfabétizmus, 

emberfajta, europid-, negrid-, 

mongolid-, ausztralid ember-

 

nagyrassz, alrassz, 

keveréknépek, 

őslakos (bennszülött), természeti 

vallás, 

indoeurópai-, uráli nyelvcsalád, 

nemzet, nemzetiség, etnikum, 

egy- és többnemzetiségű állam, 
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fajta,  

akklimatizáció, nyelvcsalád, 

világnyelv, világvallás, nép-

sűrűség, népességkoncentrá-

ció, belső vándorlás 

nemzeti azonosságtudat (identi-

tás), 

keresztény, mohamedán, hin-

du, buddhista vallás, nemzet-

közi- és interkontinentális 

vándorlás, ingázás, vendég-

munkás, menekült, bevándor-

ló, illegális munkavállalás 

településföldrajz település, infrastruktúra, 

szórványtelepülés, csoportos 

település, 

tanya, farm, falu, város, apró 

és óriásfalu, 

szabálytalan alaprajzú (hal-

maz)-, úti-, szabályos alap-

rajzú falu, 

településhalmaz (agglomerá-

ció),  

városodás, városiasodás, ur-

banizáció, 

bolygóváros, alvóváros, köz-

ponti szerepkör, 

belső munkahelyöv (city), 

belső lakóhelyöv, külső mun-

kahelyöv, külső lakóöv, 

urbanizációs ártalmak, nyo-

mornegyed 

 

 

bokor-, sor-, szórt tanya, 

 

ellenvárosodás, elővárosodás, 

kertváros, 

sokközpontú agglomeráció, kör-

gyűrűs-övezetes városszerkezet, 

slum, gettó, 

óriásváros (megalopolisz), 

mezőváros, vásárváros, 

városklíma 

6. A világ változó 

társadalmi-gazdasági 

képe 

világgazdaság 

Általános fogalmak 

termelés, fogyasztás, terme-

lőerő, természeti erőforrás, 

humán erőforrás,  

természeti környezet, társa-

dalmi környezet, földrajzi 

környezet, 

gazdasági ágazat (szektor), 

primer-, szekunder-, tercier és 

kvaterner szektor, aktív kere-

ső, eltartott, munkanélküli, 

foglalkozási átrétegződés,  

gazdasági fejlettség, termelé-

kenység, gazdasági növe-

kedés, 

bruttó hazai termék (GDP), 

bruttó nemzeti termék (GNP), 

alacsony, közepes és magas 

K+F tevékenység, 

extenzív és intenzív gazdasági 

növekedés, 

életminőség, 
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jövedelmű ország,  

fejlett és fejlődő ország, 

életszínvonal, 

világgazdaság, nemzetgazda-

ság, önellátó gazdaság, piac-

gazdaság, gazdasági rend-

szerváltás, 

közösségi-, állami és magán-

tulajdon, privatizáció, piac, 

ár, árrendszer, kínálat, keres-

let, nyereség (profit), piaci 

verseny, versenyképesség, 

társadalmi egyenlőtlenség, 

szociális háló,  

nemzetközi munkamegosztás, 

szakosodás (specializáció), 

globalizáció, világpiac, glo-

bális világgazdaság, világ-

gazdasági korszakváltás,  

multi- (transz-) nacionális 

vállalat, 

túltermelési válság, tudomá-

nyos-technikai forradalom, 

tömegáru-termelés, mono-

polkapitalizmus, 

tervutasításos gazdaság, direkt 

és indirekt gazdasági irányítás, 

gazdasági liberalizmus,  

egyéni és társas vállalkozás,  

konjunktúra, dekonjunktúra, 

recesszió,  

 

globalizálódás, 

 

vertikális vállalati és területi 

integráció, 

 

anya- és leányvállalat, 

innováció, 

 fogyasztói társadalom, jóléti 

állam, 

kőolajár-robbanás, 

ipari (indusztriális) társada-

lom, ipar utáni (poszt-

indusztriális) társadalom, 

információs társadalom (gaz-

daság),  

árucsere, nemzetközi keres-

kedelem, 

szabadkereskedelem, vám, 

vámunió, támogatás (szub-

venció), kvóta, 

bel- és külkereskedelem, kül-

kereskedelmi nyitottság, po-

zitív és negatív külkereske-

delmi mérleg, kereskedelmi 

áruszerkezet, kereskedelmi 

társulás, integráció, szabad 

kereskedelmi övezet, közös 

piac, gazdasági unió, regioná-

lis gazdasági integráció, 

eurorégió, egységes belső 

piac, áru- és szolgáltatáske-

reskedelem, regionális politi-

cserearányromlás, deficit (mér-

leghiány), protekcionizmus, 

árudömping, embargó, barter, 

kedvezményes (preferenciális) 

övezet,  

politikai unió 
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ka, felvevőpiac, 

húzóágazat, szerkezetváltás, 

válságágazat, kooperáció 

mezőgazdaság mezőgazdaság, növényter-

mesztés, állattenyésztés, er-

dő-, hal- és vadgazdálkodás, 

élelmiszergazdaság, agrár-

gazdaság, agrárország, agro-

technika, külterjes (extenzív) 

és belterjes (intenzív) gazdál-

kodás, 

teraszos művelés, hagyomá-

nyos mezőgazdaság,  

égető-talajváltó gazdálkodás, 

kapás földművelés, ugarolás, 

ültetvényes gazdálkodás, mo-

nokultúra, öntözéses gazdál-

kodás, árasztás, oázisgazdál-

kodás, száraz művelés, 

nomád pásztorkodás, vándor-

ló állattenyésztés, istállózó 

állattenyésztés, 

vegyes mezőgazdaság, szako-

sodott mezőgazdaság, öveze-

tes növénytermesztés, kispa-

raszti gazdaság,  

tenyészidőszak, hőösszeg, 

birtokkoncentráció, 

részesbérleti rendszer, 

idénymunkás, 

 

 

latifundium, 

 

 

duális szerkezetű mezőgazda-

ság, 

kollektivizálás, állami gazdaság, 

termelő szövetkezet, értékesítési 

szövetkezet,  

háztáji gazdaság, iparszerű 

mezőgazdaság, 

 
szövetkezeti gazdálkodás, 

farmgazdaság, városellátó 

övezet, 

szántó, kert, gyümölcsös, rét 

és legelő, nádas, erdő, 

termőkörzet, történelmi bor-

vidék, 

közös agrárpolitika, mennyi-

ségi korlátozás, 

élelmiszer túltermelés 

„zöld forradalom‖, 

 

 

 

lefölözés 

energiagazdaság energiagazdaság, energiahor-

dozó, elsődleges és másod-

lagos energiaforrás,  

megújuló és fogyó energia-

hordozó, alternatív energia-

forrás, energiaszerkezet, 

energia-újrahasznosítás 

energiahatékonyság 

ipar gyáripar, ipari forradalom, 

iparosodás,  

technológiai és ipari park, 
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kitermelő-, alapanyaggyártó- 

és - feldolgozó ipar; kézmű-

ipar, nehézipar, könnyűipar, 

élelmiszeripar,  

kulcsiparág, csúcstechnoló-

gia, elektronika, elektrotech-

nika, mikroelektronika, bio-

technológia, környezetvédel-

mi ipar, 

ipari telepítő tényezők, ipar-

vidék, hagyományos ipar-

vidék 

technopolisz, 

beszállító, összeszerelő szerep-

kör, 

agyelszívás („braindrain‖), 

exportösztönző iparpolitika 

infrastruktúra 

és szolgáltatás 

közlekedés, személyszállítás, 

áruszállítás, 

hagyományos és kombinált 

szállítási-közlekedési mód, 

közlekedési hálózat, egyköz-

pontú (sugaras) szerkezetű 

hálózat, tömegközlekedés, 

tranzithelyzet, transzkonti-

nentális útvonal, belvízi ha-

jóút,  

anyagi-, humán- és intézmé-

nyi infrastruktúra 

 

 
gazdasági és társadalmi szol-

gáltatás, 

tömegkommunikáció, árufor-

galmi (logisztikai) központ,  

hírközlés, 

idegenforgalom, belföldi és 

nemzetközi turizmus, idegen-

forgalmi körzet, 

kulturális-, gyógy-, öko-, 

konferencia-, falusi turizmus 

távmunka, 

kereskedelmi szálláshely, 

 

szolgáltatás-turizmus 

A pénz világa pénz, készpénz, bankszámla-

pénz, valuta, deviza, konver-

tibilitás, valutaárfolyam, 

állampapír, értékpapír, rész-

vény, kötvény, folyószámla, 

hitel, kamat, infláció, 

tőzsde, érték- és árutőzsde, 

tőke, pénztőke, nemzetközi 

tőkeáramlás, értékpapír-

befektetés, működőtőke-be-

fektetés, fizetőképes kereslet,  

költségvetési hiány, hitelké-

pesség, adósság, eladósodás, 

átütemezés, árfolyamválto-

zás, cserearány, adóparadi-

csom 

árupénz, papírpénz, bankjegy, 

érme,  

tőzsdeindex, 

rekonstrukciós- és zöldmezős 

beruházás, 

 

adósságválság, 

rövid- és hosszú lejáratú adós-
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ság (hitel), rögzített és változó 

kamatozású hitel, 

külső és belső adósságállomány, 

rögzített árfolyam, 

monetáris világgazdaság, 

feketepiac, „láthatatlan jövede-

lem‖, 

off-shore cég 

Az 6. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

 

Európai Unió, Közép-európai 

Szabadkereskedelmi Megál-

lapodás (CEFTA), 

Alpok-Adria Közösség, 

Kárpátok Eurorégió, 

Nemzetközi Valutaalap 

(IMF), Világbank, 

Egyesült Nemzetek Szerveze-

te (ENSZ), Nevelésügyi Tu-

dományos és Kulturális Szer-

vezet (UNESCO), Egészség-

ügyi Világszervezet (WHO),  

Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), 

Kőolaj-exportáló Országok 

Szervezete (OPEC) 

 

Észak-amerikai Szabadkereske-

delmi Társulás (NAFTA), 

Délkelet-ázsiai Nemzetek Szö-

vetsége (ASEAN), 

Európai Szabadkereskedelmi 

Társulás (EFTA), 

Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD),  

Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO), 

Vöröskereszt és Vörös Félhold 

Társaságok Szervezete, Európa 

Tanács, 

Dow Jones-index, BUX-index 

7. A világgazdaságban 

különböző szerepet be-

töltő régiók, 

országcsoportok és or-

szágok 

 

Általános fogalmak: 

gazdasági polarizáció, világ-

gazdasági pólus (erőtér), 

centrum és periféria, egy- és 

többpólusú világgazdaság, 

duális gazdasági szerkezet, 

„banánköztársaság‖, „olaj-

ország‖, tranzitország, 

egyedi gazdasági szerepkör  

 

8. A globális válságprob-

lémák földrajzi vonat-

kozásai 

Általános fogalmak: 

természetes és mesterséges 

ökoszisztéma, 

helyi, regionális és globális 

probléma,  

túlnépesedés, a népesség el-

öregedése, népességfogyás, 

születésszabályozás, 

éhezés, éhségövezet, alultáp-

láltság, társadalmi egyen-

 

 

túlhalászás, 
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lőtlenség, világélelmezési 

válság, túlfogyasztás, 

eltartóképesség, fizetőképes 

kereslet, 

energiaválság, nyersanyaghi-

ány, 

mennyiségi és minőségi éhezés 

 

 

 

 
globális felmelegedés, elsa-

vanyodás,  

háborús és katasztrófave-

szély, népességvándorlás, 

környezeti válság, veszélyez-

tetett élőhely, biológiai sokfé-

leség csökkenése, erdőirtás, 

felégetés, füves területek fel-

törése, túllegeltetés, 

elsivatagosodás, 

környezetgazdálkodás, nem-

zeti park, természetvédelmi 

terület, tájvédelmi körzet, 

bioszféra rezervátum, termé-

szetvédelem, környezetvéde-

lem, környezetvédelmi tör-

vény, világörökség, fenntart-

ható fejlesztés, 

hulladékgazdálkodás 

 

 

Az 8. témakörhöz tartozó 

egyedi fogalmak 

az ENSZ Környezetvédelmi 

Programja, 

Élelmezési és Mezőgazdasági 

Szervezet (FAO), 

Ember és Bioszféra (MAB-

program), 

Természetvédelmi Világnap 

(WWF) 

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

A földrajz érettségi vizsga topográfiai követelményei – közép- és emelt szinten egyaránt – 

az általános és a részletes érettségi követelményekre épülnek. 

A vizsgán a topográfiai fogalmakkal kapcsolatban elvárható tevékenységek: 

 • a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetüket, fekvésüket; 

 • tudja megmutatni azokat különböző térképeken (falitérképen, atlaszban); 

 • tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen; 

 • kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes topográfiai fogalmakhoz. 

Világegyetem 
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Tejútrendszer (Galaxis), Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptunusz, Plútó, 

Szaturnusz,Uránusz, Vénusz; Hold. 

Föld 

Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi sark-

kör, Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör (greenwichi délkör); 

Óceánok: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger; 

Földrészek: Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa; 

Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, 

Csendesóceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-

lemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-

hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-

hegységrendszer; 

Egyéb: Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék. 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikai-

magasföld, Kanári-szigetek, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-

csoport), Kongó-medence, Líbiai-sivatag, Madagaszkár, Namib-sivatag, Szahara, Szudán, 

Teleki-vulkán; Száhel (öv); 

Vízrajz: Csád-tó, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Niger, Nílus, Szuezi-

csatorna,Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát); 

Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, 

Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia; 

Városok: Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria. 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika; 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Ata-

cama-sivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guya-

nai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Labrador-

félsziget(Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Para-

ná-alföld, Popocatépetl, Préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy; 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, La Plata, Mexikói-öböl, Mississippi, 

Nagytavak (Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna, 

Paraná, Szt. Lőrinc-folyó; 

Országok: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Dominikai Köz-

társaság (Dominika), Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela; 
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Városok: Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston, 

LosAngeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San 

Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-

hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea; 

Vízrajz: Murray; 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland; 

Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington. 

Ázsia 

A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, 

KözépÁzsia, Belső-Ázsia; 

Tájak: Angara-ősföld, Arab-félsziget, Arab-ősföld, Bali, Csomolungma (Mt. Everest), Dek-

kán-fennsík (Dekkán-ősföld), Dél-kínai-hegyvidék (Kínai-ősföld), Fuji, Fülöp-szigetek, Góbi, 

Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, 

Iráni-felföld, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-

félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Kuznyecki-medence, Mezopotámia, Nyugat-

szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld; 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, Eufrátesz, Holt-tenger, 

Indus,Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Léna, Mekong, 

Ob, Perzsa-öböl (Arab-öböl), Sárga-folyó, Tigris; 

Országok: Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indoné-

zia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország; 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong, Isz-

tambul, Jakarta, Jekatyerinburg, Jeruzsálem, Kanton, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Manila, 

Mekka, Novoszibirszk, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-

Jaffa, Tokió, Újdelhi, Uszty-Ilimszk, Vlagyivosztok. 

Európa 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-

Európa, Nyugat-Európa; 

Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkán-

hegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna, Finn-tóvidék, 

Francia-középhegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, 

Londoni-medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibé-

riai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv; 
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Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-

tenger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, 

Urál (folyó), Volga, Watt-tenger; 

Országok: Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Ki-

rályság, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 

Írország, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, 

Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Ukraj-

na, Vatikán; 

Történelmi tájnevek: Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajda-

ság; 

Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao, Birmin-

gham, Brüsszel, Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dubrovnik, 

Eszék, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, 

Kijev, Koppenhága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, 

Milánó, Minszk, Moszkva,Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod, Odessza, 

Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, 

Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvi-

dék, Ungvár, Várna, Velence, Volgográd, Zágráb; 

Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyec-medence, Északkelet-angliai iparvi-

dék, Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környéki) iparvidék, Flandriai iparvidék, Kara-

ganda, Közép-angliai iparvidék, Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki (Köz-

ponti) iparvidék, Olasz ipari háromszög, Randstad, Skót iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai 

iparvidék. 

Közép-Európa 

Tájak: Bécsi-medence, Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyi-

középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germán-

alföld, Grossglockner, Hargita, Kárpát-medence, Kárpát-medencevidék, Keleti-Alpok, Keleti-

Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-

medence, Németközéphegység, Nyugati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gotthárd-

hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckei-hágó; 

Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-

tó, Vág, Visztula; Száva (lásd Magyarországnál is) 

Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németor-

szág, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia; 

Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest, 

Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Ham-

burg, Hannover, Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, 

Ljubljana, Łódź, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, 

Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Székelyudvar-

hely, Tallin, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich; 

Iparvidékek: Ruhr-vidék, 
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Magyarország 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság), Dunántúli-

középhegység (Dunántúli-középhegyvidék), Északi-középhegység, Kisalföld, Nyugat-

magyarországi-peremvidék (Nyugati-peremvidék); 

Egyéb tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, 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), Duna–

Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúl, Dunazug-hegység, Gerecse, Győri-medence, Hajdúság, 

Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-

hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek,Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykun-

ság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság, Soproni-

hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-

félsziget, Tiszántúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, 

Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 

Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, 

Velencei-tó, Zagyva, Zala; 

Települések: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Berente, Békéscsaba, Buda-

pest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, 

Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jász-

berény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Kom-

ló, Lábatlan, Makó, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Oros-

háza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százha-

lombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombat-

hely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, 

Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros; 

Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 

BükkiNemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság 

Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti 

Park, Őrségi NemzetiPark; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a Mil-

lenniumi földalattival, BudapestVárnegyed és a pesti Duna-part, Fertő tó, Hollókő, Horto-

bágy, Pannonhalmi apátság, Pécsiókeresztény sírkamrák, Tokaj-Hegyalja borvidéke; 

Megyék: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves me-

gye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest me-

gye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém 

megye, Zala megye; 

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország ré-

gió, Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió; Budapesti 

agglomeráció. 
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Angol nyelv 

Fakultációs helyi tanterv 

Középiskola 11-12. évfolyam 

 (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 

Célok és feladatok 

A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és 

szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé 

teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen 

vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: 

ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. 

Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és 

fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok 

eljussanak az A2-B1 közötti szintre, amelyen számukra ismert témakörökben, életszerű 

helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű, autentikus 

hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több 

mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az 

ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. 

A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, az 

előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek 

lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. 

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért 

használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A kereszttantervi 

törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más 

szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. Fontos, hogy az 

önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások az előző évekhez hasonlóan segítsék a 

nyelvtanulást. 

Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése 

és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. A 

középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. 

A fakultációs órakeretek segítségével a 12. osztály végére a diákoknak lehetőségük van 

elsajátítani az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat. 

 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni 

és létrehozni. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái 

vannak. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően 

fejleszti, az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok, internet stb.) is 

hasznosítja önálló haladása érdekében. Nyelvtudása segítségével más országok népeiről és 

kultúrájáról is képet tud alkotni. 

A fejlesztés várható eredménye, hogy a tanulók a 11. évfolyam végén elérik vagy 

megközelítik a KER szerinti B1 szintet, a 12. évfolyam végén pedig a B2 szintet. 
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Értékelés 

Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés, 

melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy 

alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják 

teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a 

tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját. 

Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt 

értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, 

motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói 

teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal inkább az idegen nyelven 

végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van. 

A tanári kézikönyvek tartalmi és módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási 

folyamat különböző szakaszaihoz ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak. 

Fontos, azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen 

a négy alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a 

hanganyag minden fejezete különböző lehetőségeket ajánl fel a tanulói teljesítmény értékelésére.  

 

Óraterv: 

 

évfolyam 11. 12. 

heti 

óraszám 

2 2 

hetek  

száma 

36 32 

éves 

óraszám 

72 64 

KER  

szint 

B1+ B2 

 

 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok kiválasztási szempontjai: 

9. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT 2012 téma előírásaival, valamint a 

hatályos kerettantervek követelményeivel 

10. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

11. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

12. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

13. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia 

fejlesztésére is 

14. tartalmaznak az „e-learning‖-hez is tananyagot 

15. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 

16. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 
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Évfolyamonkénti tanterv 
 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 72 

Tartalom 

 

a)  Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do?  

Good morning / afternoon / evening. 

 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do?  

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how about 

you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do?  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward to hearing 

from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! / Fantastic. / Terrific. 

I’m so glad / very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? 

 

 

Do you regret going to live in the country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed my 

flat. 

I don’t regret it. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás 

What do you think? 

What do you think of it?  

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was right. 

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it like that. 

I don’t think it’s my fault. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a kind 

of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s used 

for cooking. 

The girl with the blue 

umbrella over there is my 

sister. 

The bag lying on the floor 

isn’t yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled along the 

arm of the crane and carefully 

put a safety harness on the 

girl. 

Információkérés, -adás 

 

When will the plane leave? 

How long does it take to get there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 minutes. 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Kérés Jane, could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for 

tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I bring you 

something? 

I’ll do the washing up for you 

if you like. 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we take a taxi to the station? 

Let’s go to the beach tomorrow. 

Good idea. 

I’d rather not. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say they 

were to arrive? 

Párbeszéd strukturálása Beszélgetés kezdése 

 

 

Elemek összekapcsolása 

 

Beszélgetés lezárása 

Listen, I have a little problem. 

I’ll tell you what; I’ve just had 

an idea. 

The first thing I would suggest 

is… Then we could… 

Well, it’s been nice talking to 

you. 
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c) Fogalomkörök 

 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  

 

present continuous 

 

present perfect simple 

 

present perfect 

continuous 

Doctors don’t agree how we can 

reduce our levels of stress. 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three books so 

far this month. 

Have you ever had an operation? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

Múltidejűség past simple 

 

past continuous 

 

past perfect 

She was ill, but she didn’t see a 

doctor. 

What were you and Sarah talking 

about?  

She said the flight had been fine 

until the plane hit some 

turbulence. 

Jövőidejűség going to  

 

future simple 

future continuous 

future perfect 

Look at those clouds, it’s going to 

rain. 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be lying 

on the beach. 

I’ll have finished the article by 

Friday, so I’ll email it to you 

then. 

Műveltetés have/get sg done I’m getting my car washed this 

afternoon. 

Birtoklás 

kifejezése 

 Have, possessive adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

belong to 

She’s had her car for two years.. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

Who does this ticket belong to? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical location 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, in front of, behind, 

inside, outside, above, at the top/ 

bottom, along the river, through 

the forest, past the church, etc. 

Időbeli viszonyok  

 

Gyakoriság 

 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

when? what time? 

how long? 

 

while 

already, yet, just, so far, recently, 

lately, etc. 

always, often, sometimes, never, 

once a week, occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four hours. 

She was watching TV while we 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

were working. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, numbers, 

pronouns, etc. 

traffic, furniture, clothes, news, 

information, luggage, etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi 

viszonyok 

 comparative sentences 

(short, long adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than 

physics. 

This story is the most interesting 

of all. 

This picture is too old, just like 

the other. 

 
 

 

c) Témakörök 
 

Témakör Kapcsolódási pont Javasolt óraszámok 

Érettségi feladatok gyakorlása olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott 

szöveg értése, íráskészség, szóbeli 

témakörök, szituációs gyakorlatok, képleírás 

20 

Angol nyelvű országok történelme, kulturája társadalomismeret, civilizációs ismeretek, 

történelem, földrajz 

16 

Személyiség, érzések, érzelmek, személyleírás Pszichológia, önismeret, kommunikáció,  12 

Egészség, betegség, orvos, betegségek kezelése, 

testrészek 

egészségtan, kultúra, hon- és népismeret, brit 

civilizáció, illemtan 

12 

Időjárás, évszakok, öltözködés, divat meteorológia, egészségtan, kultúra, földrajz, 

országismeret 

12 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  
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 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 
 

Íráskészség 

A tanuló  

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

 

12. évfolyam  

Évi óraszám: 64 

Tartalom 

 

a)  Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 Kezdeményezés és válasz 
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Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

 

 

What’s the matter? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I’m suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to join 

us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I’m worried about the news. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever been 

there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the news? That’s good / not bad / 

terrible.  
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It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at home? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any earlier. 

I suppose we’ll arrive a bit late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

She was crying because she’d been 

reading a very sad book. 

Well, simply because she 

hadn’t read my email in time. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to …? 

We took a taxi so as not to arrive late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip safer. 

Take the first street on the left. 

Emlékezés, nem 

emlékezés 

Do you remember meeting her? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember when we 

first met. 

I’ve forgotten to lock it. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
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Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Befejezési szándék jelzése 

 

 

A partner mondanivalójának követése 

Can I join in? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I was 

going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you. 

Saját szöveg strukturálása Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Talking of films, I would… 

But there’s also another 

thing… 

Going back to the subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

 

 

d) Fogalomkörök 

 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Modalitás  should, can, must, may, 

might, need, have to, 

used to, etc. 

 

 

 

 

modals + perfect 

infinitive 

 

 

passive modals 

You should ask the teacher. 

You should have told me earlier 

that she was coming. 

They must be at home, there’s a 

light in the window. 

I used to drink five cups of coffee 

a day, but now I only drink tea. 

They can’t have gone to bed yet, 

it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the exam, I’m 

sur I got all the answers right. 

Your wallet might have been 

stolen when you were getting off 

the train. 

Logikai 

viszonyok 

 linking words 

 

 

 

conditional 1 

 

conditional 1 with future 

time clause 

conditional 2 

 

conditional 3 

and, or, but, because, although, 

that’s why, in case, etc. 

Take your umbrella in case I 

rains. 

If you want to be fit, you have to 

do exercise every day. 

I’ll be ready as soon as I’ve had a 

shower. 

If I were you, I wouldn’t buy that 

old car. 

He would have died if he hadn’t 

been wearing a helmet. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Függő beszéd  reported speech Did she say she was joining us for 

dinner? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 articles, determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, somewhere, 

no-one, all, every, each, both, etc. 

Everything is made up of atoms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

 
 

 

c) Témakörök 
 

Témakör Kapcsolódási pont Javasolt óraszámok 

Érettségi feladatok gyakorlása olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott 

szöveg értése, íráskészség, szóbeli 

témakörök, szituációs gyakorlatok, képleírás 

14 

Angol nyelvű országok földrajza, étkezési szokások, 

ünnepek, oktatási- és egészégügyi rendszereik 

történlem, földrajz, társadalomismeret 14 

Kikapcsolódás, utazás, repülés, külföldi városok, angol 

nyelvű országok turisztikai látványosságai 

földrajz, technológia, hon- és népismeret, brit 

civilizációs ismeretek, kommunikáció 

12 

Szórakozás és tanulás, tudományok, média, zene kultúra, média, hon- és népismeret, ének-

zene, dráma 

12 

Munka, üzlet, karrier önismeret, kommunikáció, civilizációs 

ismeretek 

12 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  
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 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 
 

Íráskészség 

A tanuló  

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni. 

 

 

Német nyelv 

 

 

NÉMET NYELV, fakultáció 

11-12. évfolyam 

 

 

Óraszám: heti 2 óra mindkét évfolyamon 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

A nyelvtanulás célrendszere a következő: 

— A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek megoldani nyelv-

használatot igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a közélet-

ben, az oktatásban vagy a munka világában. 
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— A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek 

képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, válja-

nak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

— A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása: a tanuló legyen képes a tan-

tervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját a tanult ide-

gen nyelven is feldolgozni. 

— Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a tanulók szerezzenek ta-

pasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák felhasználásában 

idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 

— A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajá-

títani. 

 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében hangsúlyozzuk a kommunika-

tív kompetencia kialakítását, amely több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és 

a szövegkompetencia. A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, sze-

mantikai, fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához 

szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hal-

lott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén 

keresztül aktiválódik. 

A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak az anya-

nyelvi kultúrától való eltérése miatt tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvariassági 

szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok). 

A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szöveg, 

milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az interakció 

szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell 

a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljék 

számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatossá-

gának kialakítása, fejlesztése, azaz a diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az 

idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá is-

merje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges straté-

giákat. 

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 

összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-

tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális 

ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. 

Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi 

órák során is találkozzanak a diákok. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek 

elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a 

csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó 

tanulás fontosságának felismerésére. 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakít-

ható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás ered-

ményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi au-
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tentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a 

differenciálás és az autonóm nyelvtanulás kiváló eszköze. 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a 

tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját 

kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kér-

ni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források 

használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források 

stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Fokozatosan sajátítsa el azokat a stratégiákat, 

amelyek segítik a kommunikációban és a szövegek értelmezésében. Munkájának rendszeres 

tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit. 

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 

venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 

szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) 

részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát megta-

pasztalni. Az órai kommunikáció és tevékenység a célnyelven történjen. Minden tanuló kapja 

meg a saját szintjének és tanulási stílusának megfelelő egyéni törődést és segítséget ahhoz, 

hogy önálló nyelvhasználóvá váljon. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű in-

formációszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatáro-

zott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók 

meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan 

fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 

is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanu-

lási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartá-

sát és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön 

át. 

A 12. évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges 

tanulók esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat 

önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 

megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő ki-

lépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felké-

szítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-

okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű rész-

információk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segít-

ségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lénye-

gének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként elő-

forduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelen-

tésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, inter-

júk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rá-

dióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kom-

munikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonság-

gal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

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

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összeha-

sonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

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

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

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

reklamáció. 

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

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

vonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-
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gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

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

ját stb. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

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

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

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

zása. 

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

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

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

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projek-

tek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

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

nyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

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

ók kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

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

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

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

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

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megérté-

se. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szöveg-

összefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

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

galmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-

zi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

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

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és vélemény-

ről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szö-

vegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

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

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

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

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adato-

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

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

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

mazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. 

Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmu-
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sok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köz-

nyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasznála-

tában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segít-

ségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilat-

kozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényeg-

re törően megfogalmazott szövegekben.  

 

 

 

11. évfolyam, B1/1 

 

Éves óraszám 72 óra 

 

Témakörök 
 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család (8 óra) 

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom (22 óra) 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés. 

Barátság és szerelem régen és ma. Ismerkedés az 

interneten. 

Öltözködés, divat. Vásárlás. A divat szerepe a min-

dennapokban. Öltözködés és személyiség, szépség-

ideál, önértékelés. Márkás ruhák, kreativitás. Ked-

venc ruhadarabok. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fo-

gyatékkal élők, szegények és gazda-

gok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarí-

tás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tuda-

tos vásárlás. 
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tolerancia. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolattartás más országbeli barátokkal. Kapcso-

latteremtés új barátokkal. Kulturális különbségek. 

Földrajz; biológia-egészségtan: bio-

termékek. 

Az iskola (10 óra) 

Saját iskolájának bemutatása. 

Iskolai élet és rendszer a célországban és más or-

szágokban. Diákcsere. Diákként egy új országban.  

Konfliktusok diákok és tanárok között az iskolá-

ban.  

Fiúk és lányok az iskolában. 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a tudás fogalmának átala-

kulása, a tanulás technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

Életmód (8 óra) 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi 

és lelki egészség, balesetek megelőzé-

se, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres test-

edzés szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (10 óra) 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, 

koncert, kiállítás stb. Szabadidős tevékenységek, 

bulik megszervezése.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Sportágak, 

extrém sportok. Férfi és női sport.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Az infokommunikáció szerepe az emberi kapcsola-

tok fenntartásában. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

A szabadidő eltöltése a célországban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és 

a popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatos-

ság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játé-

kok, a sport és olimpia története, pél-

daképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értel-

mezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Tudomány és technika (5óra) 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-

ben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 
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Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ kere-

sése, az informatikai eszközöket al-

kalmazó média, az elterjedt infokom-

munikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval 

kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 
 

A fennmaradó 9 órát a szükséges időben ismétlésre, gyakorlásra, számonkérésre fordítjuk.  

 

Kommunikációs eszközök 
 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Megszólítás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Félelem 

Bánat 

Méreg, düh 

Csalódottság 

Szégyen 

Sértés 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Összehasonlítás 
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Grafikon, táblázat leírása 

Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Javaslat és arra reagálás 

Meghívás és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Beszélgetési szándék jelzése, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 
 

 

Fogalomkörök  
 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben, vonzatos igék, vissza-

ható igék, igék részes esettel és tárgyas esettel (bringen, geben, stb.) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt) 

jövőidejűség (Futur) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens, múlt idő, szenvedő szerkezet a módbeli segédigéknél) 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság 

időpont 

 

Mennyiségi viszonyok 

számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

 

Minőségi viszonyok 

(melléknevek, melléknévragozás) 

főnévvé vált melléknevek ragozása 
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melléknévfokozás és hasonlítás (als, wie) 

 

Modalitás 

módbeli segédigék 

felszólítás 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

előljárószó birtokos esettel (wegen) 

Nominalisierung 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz, Subjektsatz, Temporalsatz (wenn, als, während, bevor, 

nachdem), Finalsatz (um+zu+Infinitiv, damit) 

feltételesség (Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte) 

feltételes mód (Konjunktiv II jelen idő, néhány rendhagyó igénél és a módbeli segédigéknél is,  

Relativsatz 

indirekt kérdőmondatok (indirekte Fragesätze) 

 

Szövegösszetartó eszközök 

kötőszók és az azokat követő szórendek (Kausalsätze + und, aber, denn, sondern, oder) 

névmások 

névmási határozószó (Pronomialadverb da(r)/wo(r) + Präposition) 

vonatkozó névmás 

 

Függő beszéd 

jelen idő, kijelentő mód 

 

 

 

12. évfolyam, B1/2 

 

Éves óraszám 64 óra 

 

Témakörök 
 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család ( 6 óra)  

 

Családi élet, családi kapcsolatok.  

Konfliktusok a családban és azok megoldása. Konflik-

tuskezelés, tanácsadás. Az együttélés formái. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, csalá-

di élet. 
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Ember és társadalom (10 óra) 

Emberek belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőt-

tekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Barátság 

és szerelem régen és ma. Gyerekvállalás. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése, fo-

gyatékkal élők. 

Szociális munka, önkéntesség a célországban és ná-

lunk. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Kapcsolattartás más országbeli barátokkal. Kapcsolat-

teremtés új barátokkal. Kulturális különbségek. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a jövedelem sze-

repe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

Az iskola (10 óra) 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szak-

mai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, projektek 

az iskolában. Iskolaújság. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Iskolai élet és rendszer a célországban, nálunk és más 

országokban.  

Továbbtanulás, iskolatípusok közötti választás.  

Érdekképviselet, társadalmi élet az iskolában. 

Fiúk és lányok az iskolában. 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmá-

nak átalakulása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa (15 óra) 

Diákmunka, nyári munkavállalás. Szakmai gyakorlat. 

Álommunka, a hivatás megtalálása. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Munkaügyi tanácsadás fiataloknak. 

Állásajánlat. Jelentkezés hirdetés útján. Szakamai ön-

életrajz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (4 óra) 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Furcsa és szokat-

lan hobbik. 

Zenekarok. 

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

A szabadidő eltöltése a célországban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: külön-

böző kultúrák mítoszai, mondái; a 

reklám és a popzene új szóbeli köl-

tészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatuda-
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tosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak jel-

lemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus ze-

ne, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapele-

mei, beszédre késztetés, befogadás, 

értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus (6 óra) 

A közlekedés eszközei, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás a családdal 

és a barátokkal.  

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, meg-

szervezése. Nyaralási ajánlatok. Szállástípusok.  

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok, látniva-

lók, nevezetességek a célországokban.  

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, közlekedés-

biztonság, fenntarthatóság, környe-

zettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Tudomány és technika (2 óra) 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek; fizika: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresz-

tül való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközö-

ket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alap-

jai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek (4 óra) 

Családi gazdálkodás. Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, grafi-

konok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a jövedelem sze-

repe a családban, kiadás, bevétel, 
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megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 
 

 

A maradék 7 órát a szükséges helyen és időben ismétlésre, gyakorlásra, számonkérésre fordít-

juk.  

 

 

Kommunikációs eszközök 
 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás 

Köszönés, elköszönés 

Köszönet és arra reagálás 

Megszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés 

 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Csodálkozás 

Remény 

Bosszúság 

Méreg, düh 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás 

Valami iránti érdeklődés kifejezése 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés 

Tetszés, nemtetszés  

Ellenvetés és visszautasítása 

Akarat, kívánság, képesség 

Szándék, terv 

Dicséret, kritika, szemrehányás 

Saját vélemény kifejtésének árnyaltabb eszközei 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Események leírása 

Információkérés, információadás 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Tudás, nem tudás 

Bizonyosság, bizonytalanság 

Valószínűség, valószínűtlenség 

Összehasonlítás 

Grafikon, táblázat leírása 

Írásbeli beszámoló 
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Interjú készítése 

Rábeszélés 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés 

Tiltás, felszólítás 

Javaslat és arra reagálás 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás 

Megerősítés 

Körülírás, példa megnevezése 

 
 

Fogalomkörök  
 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, Trennbare Verben, vonzatos igék, vissza-

ható igék, igék részes esettel és tárgyas esettel (bringen, geben, stb.) 

múltidejűség (Präteritum, Perfekt) 

személytelenség (es, sich-Verben) 

műveltetés (lassen - Präsens, Präteritum) 

Szenvedő szerkezet (Präsens, múlt idő, szenvedő szerkezet a módbeli segédigéknél) 

 

Birtoklás kifejezése 

Possessivpronomen 

gehören + D. 

von, -s 

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás 

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság 

időpont 

időtartam 

temporale Konjunktionen  

 

Mennyiségi viszonyok 

számok 

határozott mennyiség 

határozatlan mennyiség 

 

Minőségi viszonyok 

melléknevek, melléknévragozás 
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főnévvé vált melléknevek ragozása 

melléknévfokozás és hasonlítás (als, wie) 

 

Modalitás 

módbeli segédigék 

felszólítás 

 

Esetviszonyok 

névszók a mondatban 

előljárószó birtokos esettel (wegen) 

Nominalisierung 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz, Subjektsatz, Temporalsatz (wenn, als, während, bevor, 

nachdem), Finalsatz (um+zu+Infinitiv, damit) 

feltételesség (Konditionalsatz mit „würde”, wäre, hätte) 

feltételes mód (Konjunktiv II jelen idő, néhány rendhagyó igénél és a módbeli segédigéknél is, 

Konjunktiv II múlt idő, hätte/wäre + Partizip II, és módbeli segédigéknél is) 

megengedés (Konzessivsätze (obwohl, trotzdem) 

Relativsatz 

indirekt kérdőmondatok (indirekte Fragesätze) 

 

Szövegösszetartó eszközök 

kötőszók és az azokat követő szórendek (Kausalsätze + und, aber, denn, sondern, oder) 

névmások 

névmási határozószó (Pronomialadverb da(r)/wo(r) + Präposition) 

vonatkozó névmás 

 

Függő beszéd 

jelen idő, kijelentő mód 

 

Biológia 

Biológia fakultáció 

 

11-12. évfolyam 

 

 

 

Heti két óra a 11-12. évfolyamon. A fakultációs órák célja, hogy a tanulók segítséget 

kapjanak a közép-, illetve emelt szintű érettségire való felkészüléshez. Ezeken a foglalkozá-

sokon, a tantervben szereplő, az alap órákon elhangzott témákat átismétlik és ezekhez kap-

csolódó - az írásbeli vizsgán előforduló típusokhoz hasonló – feladatokat is megoldanak a 

diákok. Ezeken kívül a részletes érettségi követelményben szereplő további témaköröket is 

áttekintik, valamint laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek, illetve növényeket is határoz-

nak. 
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A táblázat a kiegészítéseket tartalmazza, amelyek szerepelnek az érettségi követel-

ményben, de az alap órai tantervben nem, de ahhoz kapcsolhatóak. 

 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalma-

zása – az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök hasz-

nálati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások  

 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudományok 

(pl. anatómia, élettan, lélektan, 

etológia, ökológia, genetika, 

rendszertan, őslénytan; orvostu-

domány). 

A biológiai kutatás főbb mód-

szerei: a megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, kísérlet, mo-

dellkészítés, szimuláció és ezek 

feldolgozására szolgáló értelme-

zés, elemzés, kiértékelés.  

Az orvostudományban és a bio-

lógia más társtudományában ma 

is használatos vizsgálati eszkö-

zök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Az ismert tudományágak és néhány 

biológiához tartozó társtudomány 

vizsgálati területeinek ismerete. 

 

A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek között. 

 

A fénymikroszkóp használata. 

Elektronmikroszkópi és különböző 

kromatográfiai vizsgálatok menete, 

jelentősége, alkalmazási területei. 

Az élővilággal kapcsolatos méret- 

és időskála elemzése. 

 

Természeti jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának leírása függ-

vényekkel; grafikonok elemzése, 

értelmezése. 

Fizika: fénytan, mér-

tékegységek. 

 

Matematika: mérték-

egységek, számítások. 

 

Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 

Közép szint Emelt szint 

Rendszertani kategóriák, természetes rendszer 

értelmezése 

  Fénymikroszkóp használata, nyúzat, kaparék 

készítése, metszet elemzése. 

 

 A feltevés (hipotézis)  és elmélet (teória) 

közötti különbség. 
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Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikro-

szkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik kö-

zötti kapcsolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 

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

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

használó „gép‖, melynek „motorja‖ és „hajtóanyaga‖ is ugyanazon 

molekulákból épül fel. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért érzed édesnek a kenye-

ret, ha sokáig rágod? 

 

Ismeretek 

A sejt szerkezete és alkotói, 

az egyes sejtalkotók szerepe a 

sejt életében. 

A sejtosztódás típusai és fo-

lyamatai, programozott és 

nem programozott sejthalál.  

 

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak pél-

dáján. 

 

A sejtalkotók felismerése vázlatraj-

zon és elektronmikroszkópos képen. 

A sejtről és a sejtalkotókról készült 

mikroszkópos képek, modellek kere-

sése a neten. 

Kémia: Fémek, 

nemfémek, kötéstípu-

sok, szervetlen és 

szerves anyagok, olda-

tok, kolloid rendsze-

rek, delokalizált elekt-

ronrendszer, konden-

záció, hidrolízis, zsí-

rok és olajok, szénhid-

rátok, fehérjék és nuk-

leinsavak. 

Oxidáció, redukció, 

standardpotenciál, 

aktiválási energia, 

katalizátor. 

 

Fizika: Hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 

A diffúzió és ozmózis biológiai jelentősége 

 Egyszerű plazmolízises kísérlet  hagyma 

bőrszöveti nyúzatával. 

Az orvosiszén nagy felületi 

megkötőképességének kimutatása 

festékoldattal. 

 

A kromatográfia elvi alapjai 

Kísérlet értelmezése a DNS örökítő 

szerepének bizonyítására  

 

Egy olyan kísérlet magyarázata,amely az 

enzim működéséhez szükséges optimális  

kémhatást és hőmérsékletet mutatja be 
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Fénymikroszkóp és 

elektronmikroszkóp 

hullámhossz, színek és 

energia. 

 

Informatika: táblázat 

készítése, képszer-

kesztés. 

 

Vizuális kultúra: tér-

beli szerkezetek, 

hossz- és keresztmet-

szeti ábrák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszaharid, aminosav, 

peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD
+
, NADP

+
, ko-

enzim-A, DNS, RNS. 

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

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

mitózis, meiózis. 

 

 

Tematikai egység Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzé-

se. 

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 

Közép szint Emelt szint 

Szén-dioxid kimutatása meszes vízzel. 

Az epe zsírokat szétoszlató szerepének 

kimutatására kísérlet elvégzése. 

A keményítő kimutatása jóddal, vizsgálata 

mikroszkóppal. 

A fehérjék kicsapódását bemutató kísérletek. 

Sejtfal, szntest, sejtmag, zárvány felismerése 

fénymikroszkópban. 

A sejműködések vezérlése 

Programozott és nem programozott 

sejthalál közötti különbség példákkal 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések meg-

ismerése, összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése je-

lentőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világá-

ban – táplálkozás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacso-

nyabb rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos 

kezelése. 

Problémák, jelensé-

gek, gyakorlati alkalma-

zások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Az élőlé-

nyek kialakulásának vázla-

ta, törzsfaelemzés, kihang-

súlyozva az ősi ostorosok 

szerepét. Endoszimbionta 

elmélet. Növények, vagy ál-

latok? Az aktív helyváltoz-

tató egysejtűek mozgástí-

pusai: ostoros, csillós, 

amőboid (állábas) mozgás. 

Az óriás amőba, a papucs-

állatka, a zöld 

szemesostoros példáján ke-

resztül az élőlények válto-

zatos testszerveződésének 

és a felépítő anyagcseré-

jüknek a megismerése. Az 

alacsonyabb rendű 

eukarióták jelentősége: vi-

zek öntisztulása, a moszat-

erdők búvóhelyet biztosíta-

nak, a learatott algamezők 

takarmányt adnak az álla-

toknak. A ragadozók fontos 

szerepet töltenek be a táplá-

lékláncban, az élősködők 

járványokat okozhatnak. A 

szilárd vázzal rendelkező 

fajok szerepe a kőzetkép-

ződésben. 

A színanyagok, színtestek szerepé-

nek megértése a fotoautotróf folya-

matokban. 

 

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata 

fénymikroszkópban, természetes vi-

zekből vett vízminták elemzésével. 

 

A mikroszkópi megfigyelések rajza 

és magyarázó szöveggel való ellátá-

sa. 

 

Határozókönyvek használata növé-

nyi és állati alacsonyabb rendű 

eukarióta élőlények felismerésére. 

 

A prokarióta és egysejtű eukarióta 

élőlények összehasonlítása (sejtfel-

építés és életműködések, azonos és 

eltérő tulajdonságok). 

Kémia: a mész-

kő, a szilícium-

dioxid szerkezete.  

 

Földrajz: üledé-

kes ásványkincsek 

keletkezése; kőolaj, 

földgáz. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtszáj, sejtgarat, lüktető és emésztő űröcske, sejtközpont, ostor, 

csilló, álláb, szól-gél állapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció, konjugáció, 

spóra, ivarsejt. 

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 



 

1800 

 

 
 
 
 
 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az 

állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelensé-

gek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások  

Milyen szempontok 

alapján csoportosíthatóak a 

növények? Miért nem 

nőhetnek 

embermagasságúra a 

mohák? 

Hogyan alkalmazkodott 

a harasztok testfelépítése a 

szárazföldi életmódhoz? 

Miben különböznek a 

nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

 

Ismeretek 

A mohák, a harasztok, a 

nyitvatermők és a zárvater-

mők kialakulása, testfelépí-

tése, életmódja (alkalmaz-

kodás a szárazföldi élet-

módhoz).  

Fajismeret: májmoha, 

tőzegmoha, háztetőmoha, 

A fényért, vízért való verseny, 

a szárazabb élőhelyeken való sza-

porodás lehetőségének összefüg-

gésbe hozása a növényi szervek 

megjelenésével, felépítésével. 

 

Szerkezet és működés kapcso-

latának bemutatása a növényi szö-

vetek példáján.  

 

A különböző törzseknél meg-

jelenő evolúciós „újítások‖ össze-

függésbe hozása a szárazföldi élet-

hez való hatékony alkalmazkodás-

sal. 

 

Növényi szövetpreparátum 

vizsgálata fénymikroszkóppal, a 

látottak értelmezése. 

Filozófia: logika 

és kategóriák. 

 

Matematika: 

halmazba rendezés, 

csoportosítás. 

Közép szint Emelt szint 

A papucsállatka, zöld szemesostoros, amőba 

felismerése fénymikroszkópban és mozgásuk 

megfigyelése. 

Penészgomba és fonalas zöldmoszat vizsgálata 

fénymikroszkópban, rajz készítése. 
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lucfenyő, jegenyefenyő, er-

dei fenyő, feketefenyő, vö-

rösfenyő, páfrányfenyő, bo-

róka, tiszafa. 

A növényi szövetek 

csoportosítása és jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, 

kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, 

termés, kettős megtermékenyítés, osztódó szövet, állandósult szövet, 

kambium. 

 
 

 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggé-

se, megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Ismeretek 

  

  A növények gázcseréje, 

anyagszállítása 

 

.  

A folyadékszállítás hajtóerőinek 

összefüggésbe hozása a szervek fel-

építésével. 

A gyökér hossz- és keresztmet-

szetének, a fás szár és a kétszikű le-

vél keresztmetszetének ismertetése 

sematikus rajz alapján, a látottak ma-

gyarázata. 

 

A víz útjának megfigyelése fes-

tett vízbe állított fehér virágú növé-

nyeken. 

 

Fizika: adhézió, 

kohézió, diffúzió. 

 

Földrajz: a 

földrajzi övezetes-

ség. 

 

Kémia: etén, 

ozmózis.  

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 

Közép szint Emelt szint 

Kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmoha, 

zúzmó vizsgálata. 

Növényi szövet preparátum vizsgálata 

fénymikroszkópban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

vízszállítás, párologtatás  

 

 

 

 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi 

vizsgálata. Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése so-

rán a felépítés és a működés összekapcsolása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

A főbb szövettípusok: 

hámszövetek, kötő- és támasz-

tószövetek, izomszövetek, az 

idegszövet felépítése, jellemzé-

se, előfordulása, működési sajá-

tosságai a szervekben, szerv-

rendszerekben.  

Az idegsejtek típusai, a sejt 

alakja, a nyúlványok elrende-

ződése a sejt működése alapján.  

 

Mikroszkópi metszetek és 

ábrák, mikroszkópos felvételek 

vizsgálata. Összehasonlítás: a 

simaizom, vázizom és szív-

izom szerkezeti és funkcionális 

összefüggéseinek elemzése, 

előfordulása és működési jel-

lemzői a szervekben. 

 

Rajzos ábra készítése a 

soknyúlványú idegsejtről. Az 

idegsejt (neuron) részeinek 

megnevezése. 

Fizika: az elekt-

ronmikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: 

arányok megállapítása 

az ábrakészítéshez. 

 

Informatika: szö-

veg- és képszerkesz-

tés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 

Közép szint Emelt szint 

Gázcserenyílás vizsgálata fénymikroszkópban. 

A víz útjának megfigyelése színes tintába mártott 

fehér virágú növényen. 

 

Növényi anyagszállítással kapcsolatos 

kísérlet értelmezése. 

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 

Közép szint Emelt szint 
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Tematikai egység 

Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Az egyed feletti szerveződési szintek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megisme-

rése. Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 

fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy kör-

nyezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy ho-

gyan vezet(ett) az ember tevékenysége környezeti problémák kialaku-

lásához. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen 

módon hathat egymásra két 

populáció? Mi az összefüggés a 

testtömeg, a testhossz és a 

testfelület között? Miért nem nő 

korlátlanul a populációk 

létszáma az idő függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési 

szintek. 

Élettelen környezeti ténye-

zők. Az élőlények alkalmazko-

dása az élettelen környezeti té-

nyezőkhöz; generalista, specia-

lista, indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessé-

ge. 

A populációk szerkezete, 

jellemzői. 

A populációk változása 

(populációdinamika): szaporo-

dóképesség, termékenység, kor-

látolt és korlátlan növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők 

– populációs kölcsönhatások. 

Tűrőképességi görbék ér-

telmezése (minimum, maxi-

mum, optimum, szűk és tág tű-

rés), összefüggés felismerése az 

indikátor-szervezetekkel.  

 

Víz, talaj és levegő vizsgá-

lata. 

 

A testtömeg, a testfelület és 

az élőhely átlaghőmérséklete 

közötti összefüggések elemzése. 

Esettanulmány alapján ösz-

szefüggések felismerése a kör-

nyezet és az élőlény tűrőképes-

sége között..  

Egyszerű ökológiai grafi-

konok készítése. 

A populációk ökológiai (és 

genetikai) értelmezése. 

 

Az egyes élőlény-

populációk közti kölcsönhatások 

sokrétűségének példákkal törté-

nő igazolása.  

Matematika: 

normál eloszlás, gra-

fikonos ábrázolás. 

 

Informatika: 

prezentációkészítés, 

internethasználat. 

 

Földrajz: korfa, 

demográfiai mutatók. 

 

Kémia: indiká-

tor. 

Fénymikroszkópos készítményen a többrétegű 

elszarusodott laphám, vázizom, csontszövet,  

idegszövet, emberi vér felismerése 
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Környezetszennyezés, kör-

nyezetvédelem. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos 

és hosszúnappalos növény, indikátorfaj, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 

 

Tematikai egység 
Feladatmegoldások, az alap órai témakörök átte-

kintése 
Órakeret  

30 óra 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás Órakeret  

2 óra 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

 

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet 

Az idegrendszer felépítése és működése 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A sejt fel-

építése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelme-

zése.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegsé-

gek, a kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése 

A tematikai egységhez kapcsolódó kiegészítések 

Közép szint Emelt szint 

Egy iskolához közeli terület élővilágának jel-

lemzése 

(élőhelytípusok, környezeti tényezők, talaj, 

uralkodó állat- és növényfajok, szintezettség, 

időbeni változások) 

 

Hazánk nemzeti parkjainak felismerése térké-

pen, jellemzése, fontosabb természeti értéke-

ik. 

 

Hagyományos és „alternatív― 

energiaforrások. 

Hulladékok típusai, kezelésük módjai. 

Grafikonon vagy ábra segítségével  

értelmezze, hogyan változik az életközösség a  

szukcesszió folyamatában.  

 

A környezetszennyezés káros hatásainak 

bizonyítására kísérlet magyarázása. 
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és gyógyításuk lehetséges módjai. 

 

 

Közép szint Emelt szint 

Egyszerű kísérletek a vakfolt, a színté-

vesztés, a látásélesség és a térbeli  

tájékozódás vizsgálatára.  

Ahangirány érzékelésének 

bemutatására kísérlet értelmezése 

A különböző korok elgondolásai, modelljei az 

idegrendszer működéséről. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 
Milyen közegek vesznek 

részt a hang terjedésében és 
érzékelésében? 

Miért nem látunk szí-

neket gyenge fényben? 

azt a beteget, aki nem  

 

Ismeretek 

.Az érzékszervek fel-

építése és működése, hibáik 

és a korrigálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző 

működése (idegek, pályák, 

központok).  

A reflexív felépítése 

(izom és bőr eredetű, szo-

matikus és vegetatív refle-

xek). 

 

. 

Az idegrendszer felépítése és 

működése közötti összefüggés 

elemzése. 

 

Kémia: elektro-

kémiai alapismere-

tek, Daniell-elem, 

elektródpotenciál. 

 

Fizika: Az 

áramvezetés feltét-

elei. Optika, lencsék, 

fénytörés, képalko-

tás, hullámtan, hang-

tan. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Hangtan. 

Karinthy Frigyes: 

Utazás a koponyám 

körül. 

 

Informatika: a 

szabályozás alapjai, 

jelátvitel. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek 

metszetei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, 

glia, nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na
+
/K

+
 pumpa, depolarizáció, 

repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, ge-

rincvelői reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kis-

agy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, recep-

tor, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus, paraszimpa-

tikus hatás. 
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Térdreflex vizsgálata, magyarázata. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 

a vérkeringés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani isme-

retek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a 

szerv és a szervezet szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kocká-

zati tényezőik megismerése. 

 

Problémák, jelensé-

gek, gyakorlati alkalmazá-

sok, ismeretek 

        Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Milyen környezeti hatá-

sok és káros szokások veszé-

lyeztetik légzőszervrendsze-

rünk egészségét? 

Hogyan hat a vérnyo-

másra az erek 

összkeresztmetszetének szű-

külése, illetve tágulása? 

Hogyan változik a ke-

ringési perctérfogat az edzet-

len és a rendszeresen sporto-

ló ember szervezetében? 

Melyek a leggyakoribb 

szív- és érrendszeri betegsé-

gek, és ezek hogyan előzhe-

tők meg? 

 

Ismeretek 

A légzés, a kiválasztás 

és a vérkeringés szervrend-

szerének felépítése, működé-

se, különös tekintettel az 

anyagcserében és a 

homeosztázis kialakításában 

betöltött szerepükre.  

. 

A szervrendszerekhez kapcso-

lódó civilizációs betegségek kocká-

zati tényezőinek elemzése. 

 

Pulzus- és vérnyomásmérés. 

 

Fizika: nyomás, 

gáztörvények. 

 

Kémia: kémiai 

számítások, pH, 

szerves kémia 

 

Vizuális kultú-

ra: metszetek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, 

hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légmell, 
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vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, pulzustérfogat, keringési 

perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

Közép szint Emelt szint 

A cigarettázás során kialakuló 

anyagokra kísérlet magyarázása. 

 

A szervátülétetésekkel kapcsolatos 

gyakorlati és etikai problémák. 

 

. 

A Donders-modell alapján a 

légzőműködések értelmezése 

A fizikai ismeretek összekapcsolása a 

légmell és a keszonbetegség 

kialakulásával. 

Szívfrekvencia, verőtérfogat, 

perctéfogat adataival alapvető 

számítások végzése 

 

 

 
 
 
 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsola-

tának megértése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának 

megértése az emberi együttélésre, a környezet megóvására és az 

egészségügyre. A modern biológia és a bioinformatika egyre szoro-

sabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által fel-

vetődő új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatá-

sa, azok (bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. Az evolúció 

bemutatása mint a biológiai rendszerek változásainak alaptörvénye. A 

felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és feloldhatósága. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gon-

dolkodási és életmódbeli formák 

lehetnek az emberiség fennma-

radásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai jel-

legzetességei? 

Milyen általános és sajátos 

törvényszerűségek jellemzik az 

egyes biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában 

megismert új technikák, amelyek 

elősegíthetik az emberiség fejlő-

dését? 

 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben 

működő általános (hasonló és el-

térő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) 

jellegzetességei.  

A bioszféra hierarchikus 

rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogal-

mak. 

A biológiai hálózatok. 

 

A jövő kilátásai és új kihí-

vásai a biológia várható fejlődé-

sének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az 

evolúciós modell mai bizonyíté-

kai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúció-

biológia kapcsolata. 

Érvelés a bioetika fő kihí-

vásainak a joggal és a világné-

zettel való kapcsolatáról. 

 

Az élő rendszerek minősé-

gi és mennyiségi összefüggése-

inek elemzése a rendszerelvű 

biológiai gondolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek keresése 

az interneten, értelmezésük. 

 

A nemzetközileg elfoga-

dott bioetikai alapelvek és tör-

vények értékelése. 

 

Informatika: in-

formációtárolás és 

előhívás, a biológiai 

jelenségek informati-

kai megközelítése. 

 

Etika: környe-

zetetika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai hálózat, betegségtérképek, bioetika, személyiségi jog, 

bioszociális háló, hálózatos evolúciós kép. 

 

Közép szint Emelt szint 

 

A relatív és az abszolút kormeghatározás. Élő 

kövület fogalma példával.  Pollenanalízis, 

évgyűrűelemzés. 
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Tematikai egység Feladatmegoldások, alap órai témakörök áttekintése 
Órakeret 

30 óra 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

3 óra 
 

 

 

Történelem 

Történelem fakultációs tanterv 

 

A történelem fakultáció mind a 11., mind pedig a 12. évfolyamon heti két órát jelent a történe-

lem tanórákon kívül.  

A fakultáció elsődleges célja, hogy sikeresen készítsen fel az emelt szintű érettségire. Törté-

nelem tantárgyból az emelt szintű érettségi nagyon sok felsőoktatási intézménybe segítheti elő 

a belépést. 

Például:  - bölcsész szakokon; 

  - jogászképzésnél; 

- különféle gazdasági és idegenforgalmi szakokon 

Kiváló lehetőségeket biztosít a többletpontok megszerzéséhez, s ezáltal a sikeres felvételihez. 

 A fakultációhoz természetesen azok is csatlakozhatnak, akik még nem biztosak abban, 

hogy emelt szinten szeretnének érettségizni. Azoknak is ajánljuk ezen fakultáció látogatását, 

akik a középszintű vizsgán jobb eredményt szeretnének elérni, s ehhez kevésnek találják a 

tanórákat. 

A két tanévre tervezett program hangsúlyt helyez a történelem tanulásában nélkülözhetetlen 

általános és speciális képességek, jártasságok elmélyítésére (pl. forráselemzés, tájékozódás 

térben és időben, ok-okozati viszonyok feltárása, szaknyelv alkalmazása, problémaközpontú 

gondolkodás). A tantervben megfogalmazott témákat sokszor feladatokon (írásbeli, szóbeli) 

keresztül próbáljuk megismertetni a diákokkal, elmélyíteni tudásukat. A fakultációs órák 

nagyban építenek a tanórák anyagára, sokszor az ott elhangzó témák is szóba kerülnek, ilyen-

kor a cél a tudás elmélyítése, illetve az emelt szintű érettségihez szükséges ismeretek átadása 

(ezeket és a kimaradó ismereteket a tantervben az aláhúzás jelzi). 

 A tananyag rendszerezése – a történelmi korok alapján időrendben csoportosítva – 

kisebb egységek feldolgozásával történik, mégpedig az érettségi vizsga részletes követelmé-

nyeiben leírt témakörök alapján.  

A 11. évfolyamon az egyik kiemelt feladat – a folyamatos ismétlés mellett – a vizsgaleírás 

megismertetése a tanulókkal, az érettségi követelmények tudatosítása, s ezek alapján írásbeli 

és szóbeli feladatok megoldásának jártasság szintre emelése. 

A 12. évfolyamon – a fenti célok mellett – a (nem fakultációs) tanórákon tárgyalt XX. századi 

anyag kiegészítése és elmélyítése nagyobb hangsúlyt kap. Természetesen mindvégig szem 

előtt tartjuk azt, hogy a kiegészítő részek ne pusztán többletinformáció elsajátítását jelentsék, 
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hanem a változatos módszerekkel feldolgozott témák a „törzsanyag‖ jobb megértését, a tanu-

láshoz (és vizsgázáshoz) szükséges kompetenciák továbbfejlesztését eredményezzék.  

A 12. évfolyam végén már az egész tananyagot felölelő próbafeladatlapok kitöltésével, szóbe-

li próbavizsgákkal mérhető az addig végzett munka eredményessége. Nagyon fontosnak tart-

juk a kerettantervi követelmények minél teljesebb ismeretét, ez elengedhetetlen feltétele a 

tanuló továbbhaladásának. 

A tanulói teljesítmények értékelésének hagyományos formái (írásbeli számonkérés, szóbeli 

felelet) mellett jelentős szerepet kap az egyéni és csoportos munkaformákban mutatott telje-

sítmény, illetve az így létrehozott produktumok értékelése. Az érdemjegyen kívül az értékelés 

más formáit is alkalmazzuk, mint a tanári visszajelzés, megbeszélés, önértékelés, társak érté-

kelése. 

 

11. osztály 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafel-

osztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít 

annak a megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfonto-

sabb szerepet az események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a törté-

nelmi események magyarázata nagyon sok esetben az egyének és cso-

portok személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. mely 

állami keretként. Tudja, hogy a modern polgári államszervezet új funk-

ciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a szociálpolitikára. 

Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, ame-

lyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengés-

hez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, 

a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső pi-

acteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöt-

tét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igé-

nye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordoz-

ta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy 

az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, talál-

mányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, eh-

hez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni álla-

mok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok polgárháborúja és nagy-

hatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a centrum országai-

ban. 

 

Az ipari forradalom legjelen-

tősebb területei (könnyűipar, 

nehézipar, közlekedés) és 

néhány találmánya. 

Az ipari forradalom teremtet-

te ellentmondások (pl. kör-

nyezetszennyezés, életmód-

változás, a nyomor kérdése). 

Az ipari forradalom eredmé-

nyeinek (pl. városiasodás, 

demográfiai robbanás) kibon-

takozása és egymásra hatása. 

Az ipari forradalom legfonto-

sabb találmányainak és felfe-

dezőinek bemutatása (pl. 

Benz, Edison, a robbanómo-

tor, telefon). 

A tudományos és technikai 

fejlődés hatása a társadalom-

ra, a gondolkodásra, az élet-

módra és a környezetre. 

A második ipari forradalom 

alapvetővonásainak bemuta-

tása. 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, gondol-

kodás, életmód, épített és 

természeti környezet). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisz-

tikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból. 

(Pl. az egyenlőtlen fejlő-

dés fogalmának értelmezé-

se.) 

– Önálló információ-

gyűjtés különböző médi-

umokból. (Pl. az ipari for-

radalom második szaka-

szának találmányai; a 

Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felisme-

rése és a változások nyo-

mon követése egy-egy tör-

ténelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. szövetségi rendsze-

rek.) 

– Híres emberek, törté-

nelmi személyek jellemzé-

se, feltevések megfogal-

mazása a történelmi sze-

mélyiségek cselekedetei-

nek, viselkedésének moz-

gatórugóiról. (Pl. Bis-

marck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása törté-

nelmi eseményekről, sze-

replőkről, jelenségekről, 

filozófiai kérdésekről. (Pl. 

a gyarmatosítás ideológiá-

ja.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi 

– társadalmi témákról. (Pl. 

a technikai fejlődés hatása 

a környezetre és az élet-

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Euró-

pa országai, Balkán, a város-

fejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hu-

go, Puskin, Zola, Doszto-

jevszkij, Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói 

és művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, De-

bussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: Pas-

teur, Darwin: evolúcióelmé-

let. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 
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Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A munkásság érdekképvisele-

ti és politikai mozgalmai, 

szervezetei. 

 

A modern polgári állam jel-

legzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ vál-

tozásai a XIX. század máso-

dik felében: gyarmati függés, 

a birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A szövetségi rendszerek ki-

alakulásának okai az első 

világháború előtt. 

Gyarmatok és gyarmattartók 

a századfordulón. 

módra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figye-

lembe vétele. A véle-

ménykülönbségek tisztá-

zása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejleszté-

se. (Pl. rabszolgakérdés, 

női emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a válto-

zások mennyisége és 

gyorsasága szempontjából. 

(Pl. gyarmatbirodalmak 

kiterjedése a XIX. század 

elején és végén.) 

– Események, jelensé-

gek, tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

megvalósulásának fő terü-

leti lépései.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, in-

terpretáció. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, vá-

ros, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosz-

tály, városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, szakszerve-

zet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, 

nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 
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Rotschildok, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, 

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–

65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 

1871 (a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megala-

kulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

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

országon 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dua-

lizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen 

azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége 

van saját helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos vo-

natkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai él-

mezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – 

akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellent-

mondást is magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dua-

lizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a 

tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyar-

ország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelke-

dő szerepet játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó 

a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felis-

merni és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A német, az olasz és ausztriai 

mozgalmak hatása a magyar 

szabadságharcra. 

 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom  

 

A kiegyezés létrejötte és tar-

talma. 

Államformák, államszervezet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Példák gyűjtése a 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bár-

dok, a századforduló irodalmi 

élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a szecesz-
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Ausztria és Magyarország 

közjogi viszonyának alakulá-

sa.  

Nagyhatalmi elképzelések 

Közép-Európa szerepéről. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, 

a kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi vál-

tozások és gazdasági fejlődés 

(kibontakozó ipar, fejlődő 

mezőgazdaság, közlekedés) a 

dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

A polgári állam kiépülése 

Magyarországon (pl. köz-

igazgatás, közegészségügy, 

iskolahálózat). 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés alaku-

lása, a zsidó emancipáció. 

 

Magyar nemzetiségi politika 

és nemzetiségi törekvések. 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában., néhány 

kiemelkedő személyiség 

 

Életmód a századfordulón.  

A környezet átalakításának 

következményei (pl. vasút-

építés, városfejlődés, iparosí-

tás). 

A tömegkultúra néhány je-

lensége Magyarországon (pl. 

divat, szórakozás, sport, saj-

tó). 

 

 

olasz és német származá-

sú honvéd tisztek kivég-

zése, a hazai zsidó közös-

ségekre kirótt hadisarc.) 

– Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból, 

statisztikai táblázatokból. 

(Pl. a dualizmuskori 

gyáripar.) 

– Egy történelmi ok-

nyomozás megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek fel-

ismerése, bemutatása. (Pl. 

az aradi vértanúk búcsú-

levelei, a tiszaeszlári vér-

vád képtelensége.) 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlí-

tása a narráció módja alap-

ján. (Pl. a kiegyezés mér-

lege Eötvös József és Kos-

suth Lajos írásai alapján.) 

– Feltevések megfo-

galmazása egyes jelensé-

gek hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. a zsidó 

emancipáció okai, a zsi-

dóság részvétele a mo-

dernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a dua-

lizmus pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készí-

tése. (Pl. a dualista ál-

lam.) 

– Beszámoló, kiselő-

adás tartása történelmi 

szió és eklektika jellemzői 

(pl. Steindl Imre: Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett szü-

letése, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, termé-

szetkárosítás, árvizek kiváltó 

okai. 

 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a transz-

formátor, a villamos moz-

dony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar siker-

sportágak (pl. úszás, vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok (Bo-

lond Miska, Borsszem Jankó, 

Üstökös) anyagából. 
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forrásszövegek alapján. 

(Pl. dualizmuskori szín-

házkultúra.) 

– Események, történe-

tek, jelenségek mozgá-

sos, táncos, dramatikus 

megjelenítése. (Pl. jele-

netek egy pesti kávéház 

mindennapjaiból.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Az európai történelem 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elem-

zése. (Pl. a kiegyezés lét-

rejöttét elősegítő külpoli-

tikai tényezők számbavé-

tele.) 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása kü-

lönböző térképekről. (Pl. 

a magyarországi vasút-

hálózat fejlődése.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dua-

lista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szoci-

áldemokrata Párt, választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, 

dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anya-

könyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 
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Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, 

Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Osz-

kár, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák 

Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázá-

sa), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegye-

zés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest lét-

rejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási vere-

sége, belpolitikai válság). 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konflik-

tusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista 

monarchia válsága.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcso-

latban az okok és a következmények kiválasztása és logikai összerende-

zése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati 

összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések 

lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelmezése és érté-

kelése között. Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, 

és azok komplex jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyha-

talmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 

katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni 

helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati esz-

közök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és 

anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező 

új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló mo-

rális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatá-

sainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok 

tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá 

a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldo-

zatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb 

fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 

események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi törté-

nelem további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború 

Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzet-
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be kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák ki-

alakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását ered-

ményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt 

tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. Szövet-

ségi rendszerek, frontok, az 

új típusú hadviselés jellem-

zői. 

A hátország szerepe a hábo-

rúban. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első világ-

háborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség követ-

kezményei Magyarországon: 

az Osztrák-Magyar Monar-

chia felbomlása, az ősziró-

zsás forradalom, a tanácsköz-

társaság. 

A Károlyi-kormány bel- és 

külpolitikai mozgástere és 

intézkedései.  

A tanácskormány uralomra 

kerülése, politikája, bukásá-

nak okai. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer, az etnikai és 

gazdasági vonatkozások 

elemzése. Nagyhatalmi érde-

kek és ellentétek a béketár-

gyalásokon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. háborús 

veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. hadi-

tudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a 

korszak helytörténeti vo-

natkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

képek, plakátok, karikatú-

rák vizsgálata a történel-

mi hitelesség szempont-

jából. (Pl. Ferenc József 

korának plakátjai, karika-

túrái.) 

 Tanult ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. 

(Pl. hadicélok, haditervek 

– békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum ha-

tásai.) 

 Mások érvelésének össze-

foglalása és figyelembe 

Földrajz:  

Európa domborzata és vízraj-

za. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, médiumok hatása a min-

dennapi életre. 
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A trianoni békediktátum. Bel- 

és külpolitikai következmé-

nyek. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak 

vétele. A véleménykü-

lönbségek tisztázása. (Pl. 

Magyarország részvétele 

a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a ma-

gyar delegáció részvétele 

a béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a háború ki-

emelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai ada-

tainak elhelyezése vak-

térképen. (Pl. a békeszer-

ződések területi vonatko-

zásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuvere-

nitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bol-

sevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Ma-

gyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforrada-

lom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mi-

hály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Mik-

lós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Ma-
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gyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az ősziró-

zsás forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 

1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – 

augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni bé-

kediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges 

elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek 

be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 

osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoporto-

kat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadal-

mat „fenyegető veszélyre‖ való tekintettel mindenkinek korlátozták a 

szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a 

korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is kü-

lönböző gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző álta-

lános dolgok nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gaz-

dasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók 

elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a 

válságból való kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető 

hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női eman-

cipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom:  
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gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európában 

a két világháború között. Te-

kintélyuralmi rendszerek be-

mutatása Közép-Európában 

és a Balkánon. 

 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban.  

A bolsevik hatalomátvétel 

körülményei. A sztálini dikta-

túra legfőbb jellemzői. A 

bolsevizmus ideológiája. A 

bolsevik propaganda főbb 

jellemzői. A sztálini gazda-

ságpolitika. 

 

 

Az 1929-33-as világgazdasá-

gi válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

A világválság jelenségei, 

gazdasági és társadalmi kö-

vetkezményei. 

A válság kezelésének módjai 

egy adott országban (pl. 

USA, Nagy-Britannia). 

 

 

A nemzetiszocialista ideoló-

gia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

A náci Németország legfőbb 

jellemzői. A náci ideológia és 

propaganda. A totális állam 

kiépítése Németországban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

– Ismeretszerzés külön-

böző statisztikai tábláza-

tokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a né-

met választások eredmé-

nyei 1928–33 között; a 

munkanélküliség alakulá-

sa az Egyesült Államok-

ban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élet-

helyzetek megfigyelése, 

következtetések levoná-

sa. (Pl. a GULAG tábo-

rainak  élete Szolzsenyi-

cin: Ivan Gyenyiszovics 

egy napja című műve 

alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogal-

mazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek oka-

iról. (Pl. az antiszemitiz-

mus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgá-

lata a hitelesség szem-

pontjából. (Pl. különböző 

propagandafilmek elem-

zése.) 

– Híres emberek, törté-

nelmi személyiségek jel-

lemzése, feltevések meg-

fogalmazása a történelmi 

személyiségek cselekede-

teinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Gandhi és a polgári enge-

detlenségi mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, Szol-

zsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: fény-

képezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: Guer-

nica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: Vita-

minok, penicillin – antibioti-

kumok, védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresé-

se az interneten és elemzésük. 
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propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

A gyarmati világ szétesésé-

nek kezdetei (pl. India, Kö-

zel-Kelet). 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák.  

 

A modern életforma néhány 

jellegzetessége (pl. mozi, 

autó).  

A nők szerepének változása. 

A világgazdaság átrendező-

dése a háború után. 

 

ram készítése. (Pl. a vi-

lággazdasági válság je-

lenségei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása kü-

lönböző térképekről. (Pl. 

Köztes-Európa nemzeti-

ségi térképének összeve-

tése az első világháború 

előtti és utáni államha-

tárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a válto-

zások mennyisége és 

gyorsasága szempontjá-

ból. (Pl. a hagyományos 

női szerep megváltozása 

fél évszázad alatt.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, vá-

ros, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, biro-

dalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasítá-

sos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túlter-

melési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzeti-
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szocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 

Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, magaskultúra 

(elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 

Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–

1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 

(Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem bizto-

sítja azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az esemé-

nyekről. Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, 

vagy olyan összefüggéseket sugall az események között, amelyek való-

jában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területe-

ken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívák-

kal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világhábo-

rú közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni béke-

szerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a 

trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és köz-

gondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összehason-

lítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) hátte-

rének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ellenforradalmi rendszer 

konszolidációjának legfonto-

sabb lépései. 

A konszolidáció kezdete fo-

lyamata, jellemzői, eredmé-

nyei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. magyar gazdaság a 

két világháború között.) 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-

Európa természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és 
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Gazdasági válság és radikali-

zálódás a belpolitikában 

(Gömbös és kísérlete). 

 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A klebelsbergi kultúrpolitika 

kibontakozása és főbb jel-

lemzői (pl. kultúrfölény, val-

láserkölcsi nevelés). 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyaror-

szágon. 

 

Magyarország a náci biroda-

lom árnyékában (pl. gazdasá-

gi és politikai kényszerek, 

kitörési kísérletek). A területi 

revízió lépései. 

 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két világhá-

ború között. Társadalmi ré-

tegződés és életmód a húszas, 

harmincas években. 

Szegények és gazdagok vilá-

ga. Egyenlőség, emancipáció. 

 

Politikai életpályák bemuta-

tása és elemzése (pl. Bethlen 

István, Teleki Pál). 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

 

 

 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, követ-

keztetések levonása. (Pl. 

az egyes társadalmi cso-

portok életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalma-

zása a történelmi szemé-

lyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Horthy Miklós politikai 

életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. a magyar külpo-

litika mozgástere, alter-

natívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szem-

pontjából. (Pl. a korabeli 

játékfilmekből kirajzolódó 

mindennapi élet és társa-

dalomkép összevetése a 

történeti valósággal). 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képek-

ből összeállítás, tabló ké-

szítése. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozá-

sai.) 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témá-

ban.) 

mint mozgalom; József Atti-

la; a népi írók; a határon túli 

irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, médiumok hatása a min-

dennapi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kri-

tikus internethasználattal a 

revízió, irredentizmus témá-

jában. 
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Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 A világtörténet, az euró-

pai történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és kölcsönha-

tásainak elemzése. (Pl. a 

német befolyás erősödése 

és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai he-

lyének elhelyezése vak-

térképen. (Pl. a revíziós 

politika eredményei 

1938–39.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népesség-

robbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irreden-

tizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, a 

nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, 

első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 

Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen 

István miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 

(Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi 

döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 

Tematikai egység A második világháború Órakeret 
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12 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 

második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatása-

it, a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború 

jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a 

politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgató-

rugóit, azonosítja veszélyeit, 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit 

(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, 

és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragé-

diája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a 

hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok emigrációba 

kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan történel-

mi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcso-

portok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára és 

ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi esemé-

nyekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élet-

helyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a 

társadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tra-

gédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A világháború előzményei. 

 

 A második világháború kitö-

rése. Hadi és diplomáciai 

események a Szovjetunió 

elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború meneté-

ben. 

 

A szövetségesek együttmű-

ködése és győzelme. 

A szövetséges hatalmak 

együttműködésének elemzé-

se. Háborúellenes katonai és 

polgári erőfeszítések. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 

(Pl. Magyarország hábo-

rús veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés külön-

böző írásos forrásokból. 

(Pl. az első és második 

zsidótörvény.) 

– Emberi magatartástí-

pusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következ-

tetések levonása. (Pl. kol-

laboránsok, ellenállók, 

embermentők a második 

világháborúban.) 

 

Fizika: 

Nukleáris energia, atombom-

ba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun: A 

nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 

memoárok 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: fény-
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Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jel-

lemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépé-

se és részvétele a keleti fron-

ton. 

 

Kállay Miklós miniszterel-

nöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

Az antiszemitizmus és a zsi-

dókérdés Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

 

 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellem-

zése (Pl. Churchill, a brit 

elszántság jelképe.) 

– Értékrendek összeha-

sonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. Göring-, 

Höss-idézetek alapján a 

náci gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a sa-

ját értékrend alapján. (Pl. 

holokauszt.) 

– Filmek a történelmi 

hitelességének vizsgálata. 

(Pl. A halál ötven órája 

[1965].) 

– Kérdések megfogal-

mazása a forrás megbízha-

tóságára vonatkozóan (pl. 

Horthy Miklós emlékiratai 

kapcsán). 

– A zsidótörvények vál-

tozásainak felismerése, az 

okok megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus meg-

jelenítése. (Pl. Churchill és 

Roosevelt vitája a második 

front megnyitásának helyszí-

néről.) 

Érvelés: (pl A náci fajelmélet 

tarthatatlansága.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a náci 

Németország és a Szov-

jetunió terjeszkedése 

1939–1941.) 

képezés, a film jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai partra-

szállás fényképei) 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Videó-interjúk, visszaemlé-

kezések, a videó-interjú, mint 

műfaj elemzése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek keresé-

se az interneten, és elemzé-

sük. 
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– Kronológiai adatok 

rendezése. 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interp-

retáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népese-

dés, népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, 

totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta 

koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika‖, 

gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij 

robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 

Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-

Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelor-

szágot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország 

megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, 

el-alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 

1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 

1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború 

befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. 

szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar tá-

madás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–

1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 

katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 

1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas 

hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 

alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 
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12. osztály 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai 

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a 

két világháború között.  

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 

lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül 

gazdasági és kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és ver-

senyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés intéz-

ményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulá-

sának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi 

időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gazdasá-

gi és katonai integrációja. 

Nyugat-Európa újjáépítése és 

a közös európai intézmények 

kialakulásának kezdetei. Az 

ENSZ létrejötte, működése. 

Az új világgazdasági rend-

szer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

A hidegháborús szembenál-

lás, a kétpólusú világ, a meg-

osztott Európa. 

Nemzetközi konfliktusok a 

hidegháború idején (pl. Ko-

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom 

jellemzőinek összegyűjté-

se) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetekben. 

(Pl. Kelet-Közép-Európa 

országainak 

szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két szu-

perhatalom katonai ki-

adásai.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, Hra-

bal, Camus, Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet. 
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rea, Kuba, Szuez). 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer felbom-

lása (India, Kína), a „harma-

dik világ‖. 

Gandhi erőszakmentes moz-

galma. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az 

arab világ átalakulása. 

 

 

 

 Beszélgetés egy társa-

dalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, 

hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Múltban élt emberek éle-

tének összehasonlítása a 

jelennel. (Pl. Közép-

Európa államai a szocia-

lizmus időszakában és 

napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresé-

se a térképen. (Pl. a két 

tömb meghatározó álla-

mai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüg-

göny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói 

Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, 

harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy 

Ben Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, 

India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi 

válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a 
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berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–

1965 (a második vatikáni zsinat),  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az 

okait kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy 

miért következett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem va-

lami más történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem 

összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek 

nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni 

bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szoli-

dáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista dikta-

túra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások követ-

kezményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 

szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc je-

lenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 

azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 

adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szovjet felszabadítás és 

megszállás. Az ország hábo-

rús emberáldozata és anyagi 

vesztesége. 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra ki-

építése, jellemzői. 

A nemzetközi helyzet hatása 

a magyar belpolitika alakulá-

sára 1945 és 1948 között (pl. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 

1956-os események részt-

vevőinek visszaemlékezé-

seiből.) 

 A tanultak felhasználása 

új helyzetekben. (Pl. Ma-

gyarország 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 
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SZEB intézkedései, németek 

kitelepítése). 

Függetlenség és alávetettség. 

 

A magyarság helyzetének 

főbb jellemzői a szomszédos 

országokban. 

 

Az egypárti diktatúra műkö-

dése a Rákosi-korszakban, 

valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Az elnyomás formái és „gé-

pezete‖. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, szóra-

kozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

A magyar forradalom nem-

zetközi jelentősége és össze-

függései (pl. szuezi válság 

szerepe, a magyar kérdés az 

ENSZ-ben). 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

 

  

 

 

 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. 

(Pl. Magyar lakosság ki-

vándorlásának és emig-

rációjának irányai, célál-

lomásai [pl. Nyugat Eu-

rópa országai, USA, Izra-

el] létszámadatai, és kö-

vetkezményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések megfogal-

mazása híres emberek vi-

selkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Nagy Im-

re/Kádár János 1956-os 

szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. 

koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a 

Rákosi-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történel-

mi témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai és 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM hasz-

nálatával Magyarország XX. 

századi eseményeinek és 

azok hátterének megismeré-

se. 
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a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népesség-

robbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kis-

gazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociálde-

mokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Ma-

gyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, internálás, 

osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, 

reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk Lász-

ló, Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Ma-

gyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra 

kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a 

Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a ta-

nácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 

1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forra-

dalom győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul Magyaror-

szág ellen). 

 

 

Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 
A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A 

szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hideghábo-

rús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világ-

rend megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlődésképte-

lenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, is-

meri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket 

a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a 

gazdaság, a társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a modern tech-

nológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a kommuni-

kációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek 

bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását kö-

vetően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konfliktu-

sok, a versengés és együtt-

működés formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – dikta-

túra és hiánygazdaság kele-

ten. 

 

A vallások, az életmód (sza-

badidő, sport, turizmus) és a 

kulturális szokások (divat, 

zene) változásai a korszak-

ban. 

 

A kétpólusú világrend meg-

szűnése: Németország egye-

sítése, a Szovjetunió és Jugo-

szlávia szétesése. 

Rendszerváltozás Kelet-

Közép-Európában. 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. min-

dennapi élet a vasfüggöny 

két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. az 

SZKP XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek cselekede-

teinek mozgatórugóiról. 

(Pl. szovjet és amerikai po-

litikusok szerepe a kor-

szakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A 

mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők né-

zőpontjából. (Pl. a hippi-

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Tömegkommuniká-

ció, a média és a mindennapi 

élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakozta-

tó zenei műfajok. 
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mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és ame-

rikai karikatúrák elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a hideghábo-

rú, enyhülés, kis hideghá-

ború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazda-

ság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, 

iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János 

Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Krono-

lógia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború‖),.1968 (a 

prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első 

Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 

1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok Afganisztánban), ), 1989 (a ke-

let-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szov-

jetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 
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Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kultu-

rális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rend-

szerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt tör-

ténelem különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisz-

szum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország 

további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Ká-

dár János személye és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma 

is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéle-

tek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van annak 

mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságá-

nak és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi re-

formálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

A rendszer jellemzői a Ká-

dár-korszakban. 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

A kádári társadalom- és kul-

túrpolitika alakulása (pl. „gu-

lyás- vagy 

fridzsiderkommunizmus‖, 

három T) 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterüle-

tek nagyságának változá-

sa 1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos for-

rásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípu-

sok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a Kádár-

korszak besúgói; ellenzé-

ke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazá-

sa egyes társadalmi-

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Dokumentumfilmek, 

híradók elemzése; stílus-

irányzatok: budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet, magyar részvétel 

és sikerek a korszak olimpiá-

in. 
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A rendszerváltozás „forgató-

könyve‖, mérlege, nyertesek 

és vesztesek. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbsé-

gek Magyarországon a kétpó-

lusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

 

.  

  

 

történelmi jelenségek hát-

teréről. (Pl. a magyar tár-

sadalom megbékélése a 

kádári hatalommal.) 

 Tételmondat meghatáro-

zása, szövegtömörítés. 

(Pl. a rendszerváltó pár-

tok programjai.) 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a 

Kádár-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diag-

ram készítése. (Pl. a par-

lamenti patkó az 1990-es 

választás után.) 

– Beszámoló, kiselő-

adás tartása (Pl. ifjúsági 

szubkultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás-

ok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 
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Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, am-

nesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T‖, 

lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, 

ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spon-

tán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, 

nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 

1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 

Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 

harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 

törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 

(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

Tematikai egy-

ség 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. Je-

lenkor problémái 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, mig-

ráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi fej-

lesztési célok 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 

előnyei és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúelle-

nesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demok-

ratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok 

árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Ki-

alakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó 

egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihí-

vások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú 

feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazá-

sára, és magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantár-
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gyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tö-

megkultúra új jelenségei nap-

jainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

A „Hatok‖ Közös Piacától az 

Európai Unióig (1957-1992), 

az integráció főbb állomásai. 

Együttműködés és eltérő ér-

dekek az unióban. 

Az Európai Unió helye a vi-

lággazdaságban. 

 

A fejlődő országok főbb 

problémái (pl. népességnöve-

kedés, szegénység, élelmezé-

si és adósságválság). 

 

 A demográfiai válság társa-

dalmi és gazdasági okai. 

A technikai civilizáció és a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegy-

verrel rendelkező orszá-

gok az ezredforduló 

után.) 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. (Pl. a mai ha-

talmi viszonyokat bemuta-

tó ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. globális világ 

fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felve-

tő helyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. klóno-

zás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti prob-

lémák.) 

 Beszélgetés (vita) társa-

dalmi, történelmi témák-

ról. (Pl. Brazília, Orosz-

ország, India, Kína) meg-

növekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történe-

lem eltérő időbeli ritmusának 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális világgaz-

daság napjainkban, globális 

környezeti problémák; népes-

ség, népesedés, urbanizáció; 

fejlődő és fejlett országok 

gazdaságának jellemzői; Kí-

na. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az in-

ternetről. Bemutatók, doku-

mentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 
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gazdasági növekedés hatása a 

természeti környezetre.  

 A környezettudatos magatar-

tás kulturális, gazdasági és 

politikai feltételei. 

 

A tömegkultúra új jelenségei 

(pl. film, reklám). 

és kölcsönhatásainak elemzé-

se. (Pl. centrumok és perifé-

riák napjainkban.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazga-

tás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, val-

lási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelege-

dés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és 

öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, in-

tegráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George 

W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 

(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok 

ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-

hoz, köztük Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon. Mai magyar társadalom és életmód 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokrati-

kus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszé-

dos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 

elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 
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fejlesztési céljai Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törek-

véseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyaror-

szágon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak ben-

ne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások 

társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyer-

tesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságos-

ságnak megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 

követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb 

különbségekkel. Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emig-

ráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az 

elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A rendszerváltozás tartalma 

és következményei (pl. ál-

lamforma, szabadságjogok, 

függetlenség). 

 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondá-

sai, regionális gazdasági kü-

lönbségek. Szociális piacgaz-

daság. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. Magyarország demo-

gráfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élet-

helyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. kisebbségek határon 

innen és túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyar-

ország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. Magyarország 

államberendezkedésének vál-

tozásai a XX. század folya-

mán.) 

Informatika: 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készí-

tés, értelmezés, statisztikai 

fogalmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 
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A társadalmi egyenlőtlensé-

gek és a mobilitás problémái. 

Társadalmi változások - vesz-

tesek és győztesek). 

A magyarországi cigányok 

(romák). A diszkrimináció 

fogalma. Nők, férfiak élet-

módja és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és 

gazdagok világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a nagyvi-

lágban. Nemzetiségek a mai 

magyar társadalomban (pl. 

számuk, arányuk, helyzetük, 

intézményeik). 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

Az emberi jogok ismerete és 

a jogegyenlőség elvének be-

mutatása.  

Az állampolgári jogok, köte-

lességek. 

 

A választási rendszer. A helyi 

önkormányzatok feladatai, 

szervezetei és működésük. 

 

A magyar alkotmányosság 

elemei (pl. a konstruktív bi-

zalmatlanság intézménye, 

népszavazás) és intézményei 

(pl. alkotmánybíróság, om-

budsmani intézmény). 

Demográfiai változások. 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. ci-

gányság romák integrá-

ciója.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. haj-

léktalansors, munkanél-

küliség, a mélyszegénység 

problémái.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

Az adott téma tanulmányozá-

sához leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása különféle 

atlaszokból. (Pl. Magyaror-

szág népesedési viszonyai-

nak, az életkörülmények vál-

tozásainak bemutatása.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népesség-
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robbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigaz-

gatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szer-

kezet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népsza-

vazás. ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgár-

ság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Ma-

gyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millen-

niuma), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Rendszerező ismétlés, készülés az érettségire 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. Szóbeli és írásbeli feladatok. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

fakultáció 

11-12. évfolyam 

 
A magyar nyelv és irodalom fakultáció mind a 11., mind pedig a 12. évfolyamon heti két órá-

ban történik a hivatalos tanórákon kívül.  

A fakultáció elsődleges célja, hogy sikeresen készítsen fel az emelt szintű érettségire. Magyar 

nyelv és irodalom tantárgyból az emelt szintű érettségi nagyon sok felsőoktatási intézménybe 

segítheti elő a belépést. 

Például:  - bölcsész szakokon; 

  - jogászképzésnél; 

- gyógypedagógiai szakokon, stb. 

Kiváló lehetőségeket biztosít a többletpontok megszerzéséhez, s ezáltal a sikeres felvételihez. 

 A fakultációhoz természetesen azok is csatlakozhatnak, akik még nem biztosak abban, 

hogy emelt szinten szeretnének érettségizni. Azoknak is ajánljuk a fakultáció látogatását, akik 

a középszintű vizsgán jobb eredményt szeretnének elérni, s ehhez kevésnek találják a tanórá-

kon elsajátítható tananyag mennyiségét, illetve mélyíteni szeretnék tudásukat. 
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A két tanévre tervezett program hangsúlyt helyez a nélkülözhetetlen általános és speciális 

képességek, jártasságok elmélyítésére (pl. szövegértés, szövegalkotás, helyesírás, szóbeli kife-

jezőkészség, nagyobb összefüggések felismerése, szaknyelv alkalmazása, problémaközpontú, 

átfogó gondolkodásmód, stb.). A tantervben megfogalmazott témákat sokszor feladatokon 

(írásbeli, szóbeli) keresztül próbáljuk megismertetni a diákokkal, elmélyíteni tudásukat. A 

fakultációs órák nagyban építenek a tanórák anyagára, általában az ott elhangzó témák  szóba 

kerülnek, ilyenkor a cél a tudás elmélyítése, illetve az emelt szintű érettségihez szükséges 

ismeretek átadása (ezeket és a kimaradó ismereteket a tantervben feketével jelezzük). 

 A tananyag rendszerezése, kisebb egységek feldolgozásával történik, mégpedig az 

érettségi vizsga részletes követelményeiben leírt témakörök alapján.  

A 11. évfolyamon az egyik kiemelt feladat – a folyamatos ismétlés mellett – a vizsgaleírás 

megismertetése a tanulókkal, az érettségi követelmények tudatosítása, s ezek alapján írásbeli 

és szóbeli feladatok megoldásának jártasság szintre emelése. 

A 12. évfolyamon – a fenti célok mellett – a (nem fakultációs) tanórákon tárgyalt XX. századi 

anyag kiegészítése és elmélyítése nagyobb hangsúlyt kap. Természetesen mindvégig szem 

előtt tartjuk azt, hogy a kiegészítő részek ne pusztán többletinformáció elsajátítását jelentsék, 

hanem a változatos módszerekkel feldolgozott témák a „törzsanyag‖ jobb megértését, a tanu-

láshoz (és vizsgázáshoz) szükséges kompetenciák továbbfejlesztését eredményezzék.  

A 12. évfolyam végén már az egész gimnáziumi tananyagot felölelő írásbeli és szóbeli próba-

vizsgákkal mérhető az addig végzett munka eredményessége. Nagyon fontosnak tartjuk a ke-

rettantervi követelmények minél teljesebb ismeretét, ez elengedhetetlen feltétele a tanuló to-

vábbhaladásának. 

A tanulói teljesítmények értékelésének hagyományos formái (írásbeli számonkérés, szóbeli 

felelet) mellett jelentős szerepet kap az egyéni és csoportos munkaformákban mutatott telje-

sítmény, illetve az így létrehozott produktumok értékelése. Az érdemjegyen kívül az értékelés 

más formáit is alkalmazzuk, mint a tanári visszajelzés, megbeszélés, önértékelés, társak érté-

kelése. 

 
 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkí-

vánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfe-

lelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzet-

ben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs szándé-

kok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

A kommunikáció fogalmának  

interdiszciplináris jellege. A közvetlen személyközi kommunikáció, 

az  

írott és elektronikus tömegkommunikáció  

különbségeinek felismerése és  

összehasonlítása. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklám, 

meggyőzés, manipulá-

ció. 

 

Vizuális kultúra: képi 

közlés. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciók, dialógusok értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Retorika 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazá-

sa a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszóla-

lásokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megis-

mertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-

gyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves ma-

gyar szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti meg-

nyilatkozások retori-

kája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meg-
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szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-

ben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmá-

csolása. 

A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei.   

A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kri-

tériumai.  

A retorika, mint a szónoklás tudománya. Az élő beszéd fajtái. Néhány 

történeti értékű 

és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása.  

A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig.  

Hangzó szövegek elemzése, összehasonlítása.  Érvelés, megvitatás, 

vita.  Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei. A jelentésré-

tegek feltárása, megfogalmazása  

irodalmi és nem irodalmi szövegekben (aktuális tagolás, új közlések, 

implikációk,  

kontextusok stb.)  

 

győzés, befolyásolás, a 

hatás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a szín-

padi beszéd retorikai 

elemei, klasszikus 

monológok értelmezé-

se. 

 

Matematika: bizonyí-

tás, érvelés, cáfolat. 

 

Filozófia: Érvelési 

szerkezetek tudatosítá-

sa 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszé-

ki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekin-

tés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és szín-

ház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvi-

tás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, 

Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morá-

lis vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának meg-

vitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, 

újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a kor-

szak drámairodalmának újdon-

ságai és két drámai alkotás, két 

szerző dramaturgiája.  

 

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. Ib-

sen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramatur-

gia sajátosságai, pl. az  analiti-

kus szerkesztésmód felújítása, 

középponti szimbólumok alkal-

mazása, reformátorok és 

rezonőrök, hangnemkeveredés 

stb.; a szerző problémafelvetése, 

pl. házassági válság, élethazug-

ság). 

 

Egy Csehov-mű elemző bemuta-

tása (pl. Ványa bácsi, Három 

nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátos-

ságai (pl. a drámaiság fogalmi 

változása; drámaiatlan/lírai drá-

ma; főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; csoport-

képek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus látásmód); 

új műfaji változatok, új játékstí-

lus. 

Színház és dráma: színpadi meg-

jelenítések összehasonlítása. 

Egy-egy (A tanórán nem tanult) 

dráma elemzése a következő 

szerzőktől/műfajokból: Ibsen, 

Csehov, Brecht, epikus dráma, 

abszurd  

dráma. 

A tanuló 

 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző egy-

egy alkotását, újításaik figye-

lembevételével, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy felvé-

telét), és közös elemzéssel ér-

tékelik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második fe-

léből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítá-

sára és az abban megjelölt fel-

adat kifejtésére. 

Dráma és tánc: szín-

háztörténet. 

 

Etika: a szerzői prob-

lémafelvetések etikai 

szempontú megvitatá-

sa, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kötő-

dés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A hazaszere-

tet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző kö-

teteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. 

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; 

költői szerepvállalás, az inno-

váció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecesz-

sziós-szimbolista látásmód; a 

versritmus megújítása. 

 

Meghatározó korszakok (pl. 

költői indulás, világháború), 

kötetek (pl. Új versek, A halot-

tak élén), témák, motívumok 

(pl. magyarság, istenes, létharc, 

látomásszerű tájvers, ars poeti-

ca; élet-halál, hajó, ugar ) alap-

ján  

jellemző alkotásainak értelme-

zése A Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én…; Kocsi-

út az éjszakában és még 4-5 mű 

(memoriterek is), pl. Párisban 

járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új 

legenda; Bujdosó kuruc rigmu-

sa; Az eltévedt lovas; Emlékezés 

egy nyár-éjszakára stb., esetleg 

egy-egy részlet publicisztikájá-

ból is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs iro-

dalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A pályaszakaszokat jellemző 

főbb témák,  

kérdésfeltevések. Az életút, az 

életmű 

jelentős tényei.  

Kötetek, ciklusok, témák, mo-

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alko-

tói korszakait; Ady helyét, 

költői szerepét a magyar 

irodalom történetében; köl-

tészetének jellegét; 

 tisztában van a 20. eleji 

magyar irodalom sajátos-

ságaival és a megújítás 

szándékával; 

 műelemzések során megis-

meri Ady jellemző köteteit, 

szerkesztési módszereit, lí-

rai témáit, motívumait, po-

étikai megoldásait; 

 képes önálló versértelmezé-

sek megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én…; Ko-

csi-út az éjszakában és még 

4-5 mű;  

 képessé válik az Ady-

életmű jellemzőinek bemu-

tatására (legalább 10 lírai 

alkotás alapján); a művei-

ről szóló vélemények, elem-

zések értelmezésére, kriti-

kus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, memori-

terek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: társadalmi mo-

dernizáció, városiaso-

dás, a modern újság-

írás. 

 

Vizuális kultúra: Ady-

illusztrációk.  

 

Földrajz: Ady-

emlékhelyek topológi-

ája. 

 

Informatika: tájékozó-

dás a Nyugat digitali-

zált változatában. 
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tívumok.  

Memoriterek szöveghű és kife-

jező előadása. Művek hatása, 

fogadtatása – néhány, tanórán 

nem tanult, példa alapján. 

Művekről szóló olvasatok, vé-

lemények értelmezése.  

A szerző utóélete, helye és ha-

tása az  

irodalmi-kulturális hagyo-

mányban.  

Kritikák, különböző interpre-

tációk 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kö-

tetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú megközelíté-

se; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatá-

sára.  A megjelenített létformák morális és társadalmi kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista ábrázolás-

módja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, Sze-

gény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, Az Isten há-

ta mögött) elemző értelmezése, 

sok szempontú megközelítéssel, 

pl. műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek, írói előadás-

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 

epika történetében (Nyugat; 

népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának jel-

lemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műér-

telmezésre (novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére egyé-

ni olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: Mó-

ricz egy regénye (házi olvas-

mány) és egy novellája; 

alkalmassá válik a művek értel-

mezéseinek kritikus befogadására; 

egy szóbeli érettségi témakör 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Móricz-

művek filmes, televí-

ziós adaptációi (pl. 

Pillangó, Égi madár, 

Rokonok, Barbárok, 

Árvácska). 
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mód; problematika (pl. vívódó 

hősök, dzsentri-ábrázolás).  

A művekben felvetett (és a tan-

órákon nem tanult) kérdések 

néhány etikai, esztétikai, filozó-

fiai vonatkozása. 

A tanórai anyag elmélyítése. 

anyagának összeállítására és az 

abban megjelölt feladat kifejtésé-

re. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret 

68óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátte-

rének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A sze-

mélyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szoli-

daritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összponto-

sító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értel-

mezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesz-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; világ-

kép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszio-

nizmus); viszonya az anyanyelv-

hez. 

 

Jellemző lírai tematika; hangne-

mek, műfajok, versciklusok (pl. 

A szegény kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és nagy-

szerkezetek; ars poeti-

cák;legalább 4 lírai alkotás, köz-

tük: Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji vál-

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Kosztolányi he-

lyét, szerepét a magyar iroda-

lom történetében; írásművé-

szetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során megis-

meri Kosztolányi jellemző lí-

rai témáit, poétikai megoldá-

sait; kis- és nagyepikájának 

néhány jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai alkotá-

sok önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és 

két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd és még egy-két műve 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: urbanizáció, kultu-

rális élet, sajtó. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Koszto-

lányi-művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, lélektani irányza-

tok, pl. a freudizmus és 

hatása. 
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tozat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs iro-

dalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A pályaszakaszokat jellemző-

főbb témák,  

kérdésfeltevések. Az életút, az 

életmű 

jelentős tényei.  

Kötetek, ciklusok, témák, mo-

tívumok.  

Memoriterek szöveghű és kife-

jező előadása. Művek  hatá-

sa,fogadtatása – a tanórákon 

nem tárgyalt  példák alapján. 

Művekről szóló olvasatok, vé-

lemények értelmezése.  

A szerző utóélete, helye és ha-

tása az  

irodalmi-kulturális hagyo-

mányban.  

Kritikák, különböző interpre-

tációk 

 

életmű jellemzőinek bemuta-

tására (legalább 4 lírai alko-

tás, egy regény, két novella 

alapján); a műveiről szóló vé-

lemények, elemzések értel-

mezésére, kritikus befogadá-

sára; egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek tolmá-

csolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófé-

tai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a 

magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 

európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A krea-

tivitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. pályakez-

dés; világháborúk ideje; kései 

költészet); életérzések, világkép, 

értékrend, művészetfelfogás 

(homo moralis); a bölcseleti, 

filozófiai érdeklődés hatásai. 

Magyarság és európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és mo-

dernség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

 

A választott művekhez kacsoló-

dó fogalmi ismeretek (pl. gyász-

dal, tárgyias költészet, ditiram-

bus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az ószö-

vetségi példázat parafrázisa. Jó-

nás és az Úr magatartása. Nyelv-

használati és hangnemi összetett-

ség.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs iro-

dalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során megis-

meri Babits jellemző lírai té-

máit, poétikai megoldásait és 

a Jónás könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének megfogalma-

zására;  

 műismereti minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve (memo-

riter is) és a Jónás könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésé-

re, kritikus befogadására; 

egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra: Babits- 

portrék. 

 

Informatika: adattárak 

internetes közlések (pl. 

a Nyugat), hanganyag-

ok. 

 

Etika; Filozófia: filozó-

fiai, etikai irányzatok és 

hatásuk. 
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A pályaszakaszokat jellemző-

főbb témák,  

kérdésfeltevések. Az életút, az 

életmű 

jelentős tényei.  

Kötetek, ciklusok, témák, mo-

tívumok.  

Memoriterek szöveghű és kife-

jező előadása. Művek  hatá-

sa,fogadtatása – a tanórákon 

nem tanult  példák alapján. 

Művekről szóló olvasatok, vé-

lemények értelmezése.  

A szerző utóélete, helye és ha-

tása az  

irodalmi-kulturális hagyo-

mányban.  

Kritikák, különböző interpre-

tációk 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Ol-

vasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és mű-

fajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozó-

kon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelé-

se. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-

tása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásá-

nak képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző té-

májú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, in-

ternetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 

az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értel-

mezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források feldol-
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Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jel-

lemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szöveg-

tömörítés, szövegbővítés. 

 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (kataló-

gus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosí-

tó jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és 

etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésé-

nek, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása 

a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kér-

dése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrás-

jegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Szövegértési és szövegalkotási feladatok készítése. 

gozása; esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: informá-

ciókezelés, forrásfel-

használás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

 

 

12. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. évfo-

lyamról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és 

képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrend-

szerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-

szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre van 

jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle 

megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, 

szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A 

komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a kép-

zettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogal-
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mazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy nincs bocsánat); 

világkép, költészetfelfogás (pl. Ars 

poetica; Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. expresszio-

nizmus, szürrealizmus, Medáliák) 

és stílustendenciák (pl. újnépiesség) 

hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvá-

rosi éj; Óda; Nem emel föl); gondo-

lati költészet 1932-1934 között (pl. 

Téli éjszaka, Reménytelenül; A vá-

ros peremén); kései költészet (köz-

életi, pl. Levegőt; A Dunánál; Ha-

zám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tra-

gikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, motí-

vumok (pl. gyermek, éjszaka, kül-

város, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltá-

sok).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodal-

mi megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány példá-

ja. 

A pályaszakaszokat jellemzőfőbb 

témák,  

kérdésfeltevések. Az életút, az 

életmű 

jelentős tényei.  

Kötetek, ciklusok, témák, motí-

vumok.  

Memoriterek szöveghű és kifejező 

előadása. Művek hatása, fogadta-

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alko-

tói korszakait; József Attila 

helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során megis-

meri József Attila jellemző 

lírai témáit, motívumait, po-

étikai megoldásait;  

 képes önálló versértelmezé-

sek megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Kül-

városi éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és még 4-5 

műve (memoriter is); 

 képessé válik az életmű jel-

lemzőinek bemutatására 

(legalább 12 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések ér-

telmezésére, kritikus befo-

gadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Informatika: könyvtári 

és internetes tájékozó-

dás József Attila do-

kumentumokról.  

 

Ének-zene: megzené-

sített költemények. 

 

Etika; Filozófia: kora-

beli irányzatok és ha-

tásuk; filozófiai kér-

désfelvetések. 
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tása – a tanórákon nem tárgyalt 

példák alapján. Művekről szóló 

olvasatok, vélemények értelmezé-

se.  

A szerző utóélete, helye és hatása 

az  

irodalmi-kulturális hagyomány-

ban.  

Kritikák, különböző interpretáci-

ók. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, ön-

megszólítás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. század-

ban és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismer-

tetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látás-

módok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló 

olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. Állat-

farm / 1984); Faulkner, Golding, 

Hemingway, Hrabal, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin alkotásai-

ból és kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; for-

manyelvi, szóhasználati sajátos-

ságai.  

Művek és adaptációik összeveté-

se. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi iroda-

lom néhány meghatározó ten-

denciáját;  

 ismer néhány jellemző, jelen-

tős 20. századi epikus művet, 

részletet (pl. Bulgakov, Ca-

mus, Faulkner, Hemingway, 

Hrabal, Kafka, Thomas Mann, 

Orwell, I. B. Singer, Szolzse-

nyicin alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai alkotá-

sait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. 

T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját olvas-

mányélményeinek előadására 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. Kaf-

ka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 
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Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző meg-

közelítésével (pl. T. S. Eliot). 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költészet, 

mitologizálás, mitoszregény, 

dokumentum-irodalom, parabola, 

egzisztencializmus). 

 

A tanórán nem tanult költők 

néhány versének; egy-egy  

drámaíró, illetve prózaíró né-

hány művének elemzése, ér-

telmezése. 

 

(műbemutatás / ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése. Kortárs magyar 

irodalom (líra, epika) 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni 

konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben 

megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját élet-

problémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma ala-

kulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. 

Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom  egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai drá-

mairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. Kol-

dusopera/Kurázsi mama; Be-

ckett: Godot-ra várva; Ionesco: 

A kopasz énekesnő; Dürrenmatt 

(pl. Az öreg hölgy látogatása/A 

fizikusok); egy szerző, mű kö-

zéppontba állítása. 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 

színház néhány jellemző ten-

denciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a hagyo-

mány és újítás kettősségének) 

figyelembevételével; bemu-

tatja dramaturgiájuk sajátos-

ságait;  

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet. 



 

1857 

 

 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, elidegenítő 

effektusok, song, tézisdráma, 

abszurd dráma, példázatosság, 

groteszk komédia, paradoxon). 

 

Színház és dráma: színpadi 

megjelenítések összehasonlítá-

sa.  

A kortárs magyar irodalom 

néhány alkotójának és műve-

iknek megismerése (líra, epi-

ka).  
.  

 

felvételét), és közös elemzés-

sel értékelik az adott interpre-

tációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus be-

fogadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. Kortárs irodalom. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Ol-

vasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és mű-

fajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozó-

kon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelé-

se. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-

tása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásá-

nak képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző té-

májú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, in-

ternetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 

az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értel-

mezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jel-

lemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források feldol-

gozása; esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 



 

1858 

 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szöveg-

tömörítés, szövegbővítés. 

 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (kataló-

gus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosí-

tó jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és 

etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésé-

nek, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása 

a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kér-

dése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrás-

jegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

 

Szövegértési és szövegalkotási feladatok megoldása. 

Próba érettségik szóban, írásban. 

Informatika: informá-

ciókezelés, forrásfel-

használás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány, érvelő esszé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kimenő tantervek 
 

A kimenő tanterv a Színes Iskola Pedagógiai program 2009 (komprehenzív) 

fájlban található. 


