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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

9. ÉVFOLYAM (NÉGY ÉVFOLYAMOS) 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 
árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel 

ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, konfliktusok és saját 
élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon elvonatkoztató képességük, s 
igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési 
körük felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 
ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 
gyakorlati szöveget alkotni. 

 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt be a 

tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, 

fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs célnak megfelelően 

fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek környezetükbe, és 

ismerjék fel saját tehetségüket. 

 

Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismereteinek felmérése ajánlott. 
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A 9. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

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

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben 
való viselkedés 
Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 
kapcsolattartás formái 
A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 
kultúrkörök 
A médiafüggőség, a virtuális valóság veszélyei 
A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 
Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 
adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 
funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és 
a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, 
az új digitális nyelv 

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

A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 
Fonémák más nyelvekben. A magyar fonémák 
összevetése a tanult idegen nyelvek 
fonémáival 
A hangok hangulata, hangszimbolika 
A tőtípusok, illetve a toldalékok 
meghatározása, grammatikai funkcióik 
Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 
A szófajváltás, a többszófajúság 
Rendszermondat, szövegmondat 
Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 
A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

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

A magyar nyelv szófaji rendszere: 
alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

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

Az összetett mondat 
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Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

A) Az irodalom és hatása 

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

B) Szerzők, művek párbeszéde  

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

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 

Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes-
történetek (részletek) 

Irodalom és film  
Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

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

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 
(részletek) 

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 
(Világfa) 
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 
Dezső) (részletek) 
Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

Irodalom és mozgókép: 
Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 
(részlet) 

B) A görög mitológia 

A világ születése; istenek születése és harca; 
istenek nemzedékei, világkorszakok; az 
ember teremtése 
Az olimposzi istenek 
A görög mitológia híres történetei (Hermész, 
Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 
Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a 

További görög mítoszok: 
Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 
A görög mitológia motívumainak, alakjainak 
megjelenése későbbi korok irodalmában 
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Minótaurosz) 

C) Egyéb teremtésmítosz 

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése 

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója, Bordal 
Szapphó: Aphroditéhez, Édesanyám! Nem 
perdül a rokka 
Anakreón: Töredék a halálról, Gyűlölöm 

Szemelvények az antik görög lírából 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 
Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 
Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV. A római irodalom 

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora 

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor), IX. 
ecloga 
Horatius: Thaliarchushoz 
Ovidius: Átváltozások, Pygmalion 

Vergilius: IV. ecloga 
Horatius: Leuconoénak  
Horatius: Licinius Murenához 

V. A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: 
Teremtéstörténet, József 
Mózes második könyvéből részletek: 
Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 
Tízparancsolat 

Szemelvények az Ószövetségből 
Az Ószövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
 
Az Ószövetség és a film 
Ridley Scott: Exodus vagy 
Roger Young: Mózes  
(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 
 
Az Ószövetség és a képzőművészet 
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel, 
William Blake, Modigliani képei) 

b) Tanító könyvek 

Zsoltárok könyve (23., 42.) 
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B) Újszövetség (részletek)  

Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: 

 Jézus Krisztus születése, 
megkeresztelése, 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi 
beszéd, A magvető példázata 

 Passió-történet 

 Jézus feltámadása 
Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  
 A tékozló fiú 

Pál apostol Szeretethimnusza 

Szemelvények az Újszövetségből 
Az Újszövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban  
Karinthy: Barabbás 
 
Az Újszövetség és a film 
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy Catharine 
Hardwicke: A születés (vagy más Újszövetség-
feldolgozás) 
 
Az Újszövetség és a képzőművészet 
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 
Munkácsy Mihály) 

VI. A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika Umberto Eco: A rózsa neve  
Szent Erzsébet legendája (részlet)  
Szent Margit legendája (részlet) 
Szent Gellért püspök legendája (részlet) 
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 
Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

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

B) Lovagi és udvari irodalom 

a) Epika 

Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet) Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 
 
Irodalom és film 
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra  

Walter von der Vogelweide: A 
hársfaágak csendes árnyán 

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

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

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

D) A középkor világi irodalma 
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vágánsköltészet 
Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 
Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 
(részletek) 

Irodalom és színház 
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella 

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom 

a) Líra 

Petrarca: Pó, földi kérgem Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Portré: Janus Pannonius: Pannónia 
dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz, Búcsú 
Váradtól, Mars istenhez békességért, A saját 
lelkéhez 

b) Epika 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 
novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése 

 Irodalom és film 
Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 
Károli Gáspár Szent Biblia fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 
Sylvester János: Újtestamentum fordítása 
(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 
Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

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

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció irodalmából  

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 
viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák 

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 
Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 
szűz leányról (részletek) 

 A regény születése  
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 
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(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

 Egy katonaének 

 Borivóknak való 

 Adj már csendességet… 

 Hogy Júliára talála 

További Balassi-versek 

b) William Shakespeare: LXXV. szonett További Shakespeare-szonettek 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy 
Hamlet, dán királyfi 

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

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 
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Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

A témakörök áttekintő táblázata 

MAGYAR NYELV Óraszám 

I Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció  11  

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

18 

Felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra szánt órakeret 7 

magyar nyelv óraszám 36 

 

MAGYAR IRODALOM Óraszám 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 4 

A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. Az irodalom 
születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 1 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 

D) Műnemi-műfaji rendszer 1 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 

A) Az ősi magyar hitvilág 3 

B) A görög mitológia 4 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 1 

III. A görög irodalom 11 

A) Az epika születése 4 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 3 

C) A görög dráma 4 

VI. A római irodalom 4 
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V. A Biblia mint kulturális kód 12 

A) Az Ószövetség 5 

B) Újszövetség 7 

VI. A középkor irodalma 11 

A) Egyházi irodalom 3 

B) Lovagi és udvari irodalom 2 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3 

D) A középkor világi irodalma 3 

VII. A reneszánsz irodalma 16 

A) A humanista irodalom 4 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, hatása az 
irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

2 

C) A reformáció világi irodalma 2 

D) Líra a reformáció korában 4 

E) Dráma a reformáció korában 4 

Felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra szánt órakeret 6 

magyar irodalom óraszám 72 

Magyar nyelv és irodalom összes óraszáma: 108 
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MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 

 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 

 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 

finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek 

szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, 

egyszerű szerződés, önéletrajz stb. 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 

ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 
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 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 
szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, 
állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű 
mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

IRODALOM 

TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei 

 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

FOGALMAK 

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, terjesztő, 

másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, 

elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői 

megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

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

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 

 Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

 Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 
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 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai 

és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

FOGALMAK 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, 
mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 
 

TÉMAKÖR: III. A görög irodalom 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

 Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

 Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

 A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

 Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  

 Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

 Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, 

hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, konfliktus, 

tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

TÉMAKÖR: IV. A római irodalom  

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 



15 

 A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  

 Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

 Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

 A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

 A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás); 

FOGALMAK 

imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 

TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód  

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 

 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 

alapvető kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 

projektfeladatok 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, szinoptikusok, 

napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis 

TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
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 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi 

epika, legenda, himnusz 

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

 Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

 Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

FOGALMAK  

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, vallomás, 

legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék, 

szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, 

emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, 

haláltánc, oximoron 

TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A) A humanista irodalom 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, a magyar 

nemzeti tudatra 

ÓRASZÁM: 2 óra 
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C) A reformáció világi irodalmából 

ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, mese, 

példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

D) Líra a reformáció korában 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

FOGALMAK 

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 
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 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 

bosszúdráma, lírai tragédia 
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9. ÉVFOLYAM (ÖTÉVFOLYAMOS) 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 
árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel 

ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, konfliktusok és saját 
élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon elvonatkoztató képességük, s 
igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési 
körük felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 
ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 
gyakorlati szöveget alkotni. 

 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt be a 

tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, 

fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs célnak megfelelően 

fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek környezetükbe, és 

ismerjék fel saját tehetségüket. 

 

Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismereteinek felmérése ajánlott. 
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A 9. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

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

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben 
való viselkedés 
Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 
kapcsolattartás formái 
A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 
kultúrkörök 
A médiafüggőség, a virtuális valóság veszélyei 
A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 
Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 
adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 
funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és 
a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, 
az új digitális nyelv 

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

A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 
Fonémák más nyelvekben. A magyar fonémák 
összevetése a tanult idegen nyelvek 
fonémáival 
A hangok hangulata, hangszimbolika 
A tőtípusok, illetve a toldalékok 
meghatározása, grammatikai funkcióik 
Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 
A szófajváltás, a többszófajúság 
Rendszermondat, szövegmondat 
Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 
A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

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

A magyar nyelv szófaji rendszere: 
alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

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

Az összetett mondat 
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Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

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

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 
(részletek) 

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 
(Világfa) 
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 
Dezső) (részletek) 
Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

Irodalom és mozgókép: 
Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 
(részlet) 

B) Egyéb teremtésmítosz 

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

II. A görög irodalom 

A) Az epika születése 

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója, Bordal 
Szapphó: Aphroditéhez, Édesanyám! Nem 
perdül a rokka 
Anakreón: Töredék a halálról, Gyűlölöm 

Szemelvények az antik görög lírából 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 
Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 
Arisztophanész: Lüszisztraté 

III. A római irodalom 

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora 

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

Vergilius: IV. ecloga 
Horatius: Leuconoénak  
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Horatius: Thaliarchushoz 
Ovidius: Átváltozások, Pygmalion 

Horatius: Licinius Murenához 

IV. A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: 
Teremtéstörténet, József 
Mózes második könyvéből részletek: 
Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 
Tízparancsolat 

Szemelvények az Ószövetségből 
Az Ószövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
 
Az Ószövetség és a film 
Ridley Scott: Exodus vagy 
Roger Young: Mózes  
(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 
 
Az Ószövetség és a képzőművészet 
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel, 
William Blake, Modigliani képei) 

b) Tanító könyvek 

Zsoltárok könyve (23., 42.) 

B) Újszövetség (részletek)  

Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: 

 Jézus Krisztus születése, 
megkeresztelése, 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi 
beszéd, A magvető példázata 

 Passió-történet 

 Jézus feltámadása 
Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  
 A tékozló fiú 

Pál apostol Szeretethimnusza 

Szemelvények az Újszövetségből 
Az Újszövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban  
Karinthy: Barabbás 
 
Az Újszövetség és a film 
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy Catharine 
Hardwicke: A születés (vagy más Újszövetség-
feldolgozás) 
 
Az Újszövetség és a képzőművészet 
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 
Munkácsy Mihály) 

V. A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika Umberto Eco: A rózsa neve  
Szent Erzsébet legendája (részlet)  
Szent Margit legendája (részlet) 
Szent Gellért püspök legendája (részlet) 
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 
Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

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

B) Lovagi és udvari irodalom 

a) Epika 

Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet) Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 
 
Irodalom és film 
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra  

Walter von der Vogelweide: A 
hársfaágak csendes árnyán 

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

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

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

D) A középkor világi irodalma 

vágánsköltészet 
Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 
Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 
(részletek) 

Irodalom és színház 
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella 

VI. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom 

a) Líra 

Petrarca: Pó, földi kérgem Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Portré: Janus Pannonius: Pannónia 
dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz, Búcsú 
Váradtól, Mars istenhez békességért, A saját 
lelkéhez 

b) Epika 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 
novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése 

 Irodalom és film 
Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 
Károli Gáspár Szent Biblia fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 
Sylvester János: Újtestamentum fordítása 
(ajánló vers) 
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b) Zsoltárfordítások 
Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

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

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció irodalmából  

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 
viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák 

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 
Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 
szűz leányról (részletek) 

 A regény születése  
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 
(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

 Egy katonaének 

 Borivóknak való 

 Adj már csendességet… 

 Hogy Júliára talála 

További Balassi-versek 

b) William Shakespeare: LXXV. szonett További Shakespeare-szonettek 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy 
Hamlet, dán királyfi 

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

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 
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François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

A témakörök áttekintő táblázata 

MAGYAR NYELV Óraszám 

I Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció  11  

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

18 

Felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra szánt órakeret 7 

magyar nyelv óraszám 36 

 

MAGYAR IRODALOM Óraszám 

I. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 4 

A) Az ősi magyar hitvilág 3 

B) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 1 
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II. A görög irodalom 11 

A) Az epika születése 4 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 3 

C) A görög dráma 4 

III. A római irodalom 4 

IV. A Biblia mint kulturális kód 12 

A) Az Ószövetség 5 

B) Újszövetség 7 

V. A középkor irodalma 11 

A) Egyházi irodalom 3 

B) Lovagi és udvari irodalom 2 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3 

D) A középkor világi irodalma 3 

VI. A reneszánsz irodalma 16 

A) A humanista irodalom 4 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, hatása az 
irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

2 

C) A reformáció világi irodalma 2 

D) Líra a reformáció korában 4 

E) Dráma a reformáció korában 4 

Felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra szánt órakeret 14 

magyar irodalom óraszám 72 

Magyar nyelv és irodalom összes óraszáma: 108 
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MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 

 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 

 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 

finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek 

szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, 

egyszerű szerződés, önéletrajz stb. 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 

ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 
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 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 
szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, 
állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű 
mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

IRODALOM 

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

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 

 Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

 Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 

 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai 

és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

FOGALMAK 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, 
mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 
 

TÉMAKÖR: II. A görög irodalom 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

 Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

 Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

 A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 
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 Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  

 Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

 Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, 

hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, konfliktus, 

tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

TÉMAKÖR: III. A római irodalom  

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

 A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  

 Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

 Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

 A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

 A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás); 

FOGALMAK 

imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 

TÉMAKÖR: IV. A Biblia mint kulturális kód  

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 

 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 

alapvető kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 

projektfeladatok 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, szinoptikusok, 

napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis 

TÉMAKÖR: V. A középkor irodalma 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi 

epika, legenda, himnusz 

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

 Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

 Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

FOGALMAK  

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, vallomás, 

legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék, 

szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, 
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emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, 

haláltánc, oximoron 

TÉMAKÖR: VI. A reneszánsz irodalma 

ÓRASZÁM: 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A) A humanista irodalom 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, a magyar 

nemzeti tudatra 

ÓRASZÁM: 2 óra 

C) A reformáció világi irodalmából 

ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

FOGALMAK 
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bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, mese, 

példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

D) Líra a reformáció korában 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

FOGALMAK 

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 

bosszúdráma, lírai tragédia 
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9. NY ÉVFOLYAM 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés feladata kettős. Egyrészt az idegen nyelvi képzés 

hatékonyságának növelése az anyanyelvi tudatosság fokozása által, másrészt olyan képességek 

fejlesztése, illetve elméleti tudás megalapozása, melyek lehetővé teszik a sikeres érettségi vizsga 

megszerzéséhez szükséges elégséges szintű tudás elsajátítását a további 4 éves ciklusban. Ez utóbbiak 

elsősorban a következők: 

 

 az információ feldolgozása, hagyományos módszerekkel és IKT-eszközök segítségével; 
 a kognitív képességek tevékenységben történő működtetése és alakítása; 
 történeti, problémamegoldó és kritikai gondolkodás, különböző gondolkodási utak (indukció, 

dedukció), a tudás magasabb szintű reprezentációja (alkalmazás, elemzés, egybefoglalás, 
értékelés), kérdezni tudás; 

 különböző kommunikációs szerepű, műfajú és stílusú szövegfajták értő, elemző, kritikus 
befogadása, változatos szövegelemző eljárások önálló, szakszerű használata; 

 szépirodalmi és más stílusrétegbe tartozó művek gondolati, erkölcsi, esztétikai, retorikai, 
stiláris, szerkezetbeli jellemzőinek megértése, egyéni véleményt és élményt kifejező, reflexív 
bemutatása; 

 szövegen belül és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése, 
megfogalmazása; 

 különféle nézőpontok azonosítása és megítélése; 
 kellő gyakorlat az érvelés szóbeli és írásbeli technikájában; 
 kreatív szövegalkotás különféle témákban, műfajokban, stílusrétegekben, kommunikációs 

helyzetekben, az írásbeli és szóbeli műfajok normáinak, nyelvhasználati jellemzőinek, a 
szövegalkotás folyamatelemeinek alkalmazása az ötlettől a korrektúráig; 

 a köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép; 
 a digitális kompetencia fejlesztése, az IKT-eszközök tudatos és kreatív alkalmazása;  
 tudatos szelekciós technikák kialakítása a digitális világ hatalmas információ-mennyiségének 

kezelésére, az értékes adatok és ismeretek szűrésének képessége; az IKT-eszközökön keresztül 
megszerzett adatok és ismeretek etikusan és kritikus használata és ezek beépítése a tanulók 
tudásába. 

 ; 
 szociális készségek: empátia, tolerancia, kooperáció, konszenzus. 

 

A fent említett két kívánalom teljesülése érdekében a magyar nyelvi és irodalmi képzés egymást 

kiegészítve, nem különválasztva, modul rendszerben történik. 

 

 

A 9. NY ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG 
 

I. Szövegértés, szövegalkotás 
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A) Önálló szövegfeldolgozás a 

szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási 

stratégia és szöveg-feldolgozási mód 

megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése.  
A tanulmány, az értekezés jellemzői, 

kidolgozásának állomásai. 

B) Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a 
kommunikációs 
célnak megfelelően: adott szempontok és 
terjedelem szerinti szövegtömörítés, 
szövegbővítés. 

C) Az anyaggyűjtés módjai írott és nem 

írott források felhasználásával; 
Az idézés szabálya.  
Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári 
anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázis-használat, 
forráskiválasztás, visszakeresést biztosító 
jegyzetelés) és az információknak a feladatnak 
megfelelő alkotó és etikus felhasználása.  
Pontos forrásmegjelölés. 

D) Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás 

folyamata. 

E) Néhány, gyakoribb internetes szöveg 

szerkezetének, megjelenésének, közlési 

szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 

felhasználása a szövegbefogadáskor, az 

internetes szövegek nyilvánosságának kérdése, 

etikája. 

II. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
A) Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a 

nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek 

megfelelően használó megnyilatkozás. 
A különféle mindennapi megnyilatkozások, 
valamint a tömegkommunikáció üzeneteinek 
dekódolása. 

 

B) Az érvelés alapjainak megismerése. 

Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját 

álláspont előadása, megvédése, esetleges 

korrigálása a témának, a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi 

(iskolai, családi, baráti) helyzetekben.  

 

C) A közéleti kommunikáció iskolai 

helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

szókincs használata. 

 

III. Helyesírási ismeretek 
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A) A helyesírás alapelvei, főbb 

szabályszerűségei 

 

B) Helyesírási gyakorlatok az egybe- és 

különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására 

stb. 

 

C) Idegen szavak helyesírása, a latin betűs 

szavak átírása. 

 

D) A szöveg központozásának szabályai, 

használata, az írásjelek funkciója; 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás 

szerepének tanulmányozására.  

 

E) Helyesírási szótárak, elektronikus 

helyesírás-ellenőrző programok szerkezetének 

és működésének megismerése, használatuk az 

iskolai és a mindennapi szövegalkotásban. 

 

F) A helyesírási normától való eltérés 

esetei. Az internetes szövegek eltérő 

helyesírásának, jelhasználatának funkciója. A 

normától való eltérés stilisztikai hatásai és ezek 

értelmezése. 

 

 

Irodalom 
TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Beavatás, felnőtté válás, szocializáció 

       A) Beavatás 

Mitológiai enciklopédia; 
Szabó Zoltán: Beavatási rítusok a középiskolákban: 
Bokafogó;  
Népszabadság, 2004. március 12. Hír 

Mario Vargas Llosa: A város és a 
kutyák (részlet)  

Oravecz Imre: Beavatás Zolnay Vilmos: A művészetek eredete 

Mircea Eliade: Körkörös romok (részlet)  Ismeretlen szerző: Beavatási szertartás a dél-
amerikai jamanáknál 

       B) Felnőtté válás 

Kosztolányi Dezső: A kulcs   

Ernest Hemingway: Indián tábor  

Sylvia Plath: Beavatás  

Sánta Ferenc: Emberavatás  

Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember  

C) Szocializáció 
Závada Pál: Jadviga párnája (részlet) Mikszáth: Péri lányok szép hajáról 

F. M. Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból 
(részlet)  

 

Kertész Imre: Sorstalanság (részlet) Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj! 
(részlet)  
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Lázár Ervin: Krimi (részlet)  

Csehov: A csinovnyik halála Mikszáth: Péri lányok szép hajáról 

II. A népszerű irodalom 
A) A ponyva és a lektűr 

Rejtő Jenő egy művének elemzése  

Az irónia, humor és köznyelv az irodalomban 

B) A krimi előzményei: a ballada 

A ballada: Arany János: Ágnes asszony  Vörös Rébék 

Vád- és védőbeszéd készítése  

C) A krimi előzményei: a bűntörténet (novella) 

Agatha Christie novellák olvasása  Conan Doyle novellák 

A jelentésírás  

D) Az utópia és a tudományos-fantasztikus mű (a sci-fi irodalom) 

François Truffaut: Fahrenheit 451  

Tudomány és fikció határán   

E) A bestseller 
Egy kortárs bestseller (egy, a diákok által választott 
mű elemzése) 

 

Könyvismertető írása  

III. Hétköznapi és művészi kommunikáció 

A) Hétköznapi és művészi szövegtípusok – 

jelentésváltozás, olvasási konvenciók; A 

művészet szerepe, állandó és változó funkciói; 

Művészet és valóság – valószerűség és látszat  

 
Örkény István: Mi mindent kell tudni 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – 18. 
fejezet  
Spiró György: Csirkefej (részlet) 
Quentin Tarantino: Ponyvaregény 
(részlet)  
Tar Sándor: Hangulatjelentés – Még 
csak  
József Attila: Tiszta szívvel 
Arany János:Vojtina ars poétikája 
Janne Teller: Semmi 
 

B) Szemléletmódok, szerepek, 

csoportnormák, értékek és hangnemek a 

művészi szövegekben  

C) Utalások, utalásrendszerek, rájátszások 

a művészi szövegekben 

D) A szónoki beszéd tartalmi és formai 

elemei; eszközei, szerkezete;  

E) Az érvek alaptípusai; A meggyőző érv 

és önálló vélemény megfogalmazásának, 

valamint a magabiztos fellépésnek a feltételei; 

a logikus gondolkodás fejlesztése 

F) Retorikai elemek az irodalmi 

művekben; érvek és ellenérvek a lírai és epikus 

műfajokban 

G) Érvelés és kulturált vita. Érvek és 

ellenérvek gyűjtése előre megadott témában 

önállóan; a logikus gondolkodás, 

együttműködés fejlesztése 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Mitológiai enciklopédia 
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Szabó Zoltán: Beavatási rítusok a középiskolákban: Bokafogó 

 Népszabadság, 2004. március 12. Hír 

Oravecz Imre: Beavatás 

Mircea Eliade: Körkörös romok (részlet) 

Kosztolányi Dezső: A kulcs 

Ernest Hemingway: Indián tábor 

Sylvia Plath: Beavatás 

Sánta Ferenc: Emberavatás 

Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember 

Závada Pál: Jadviga párnája (részlet) 

F. M. Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból (részlet)  

Kertész Imre: Sorstalanság (részlet) 

Lázár Ervin: Krimi (részlet) 

Csehov: A csinovnyik halála 

Rejtő Jenő egy műve 

Arany János: Ágnes asszony 

Agatha Christie novellák 

François Truffaut: Fahrenheit 451 

Egy kortárs bestseller 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Ágnes asszony 

 

A 9 NY.  évfolyam a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 72 óra (72 óra = 36+36) 

A Nemzeti alaptantervben előírt óraszám: 0. 

A 9. NY. évfolyamon: 1 óra magyar nyelvtan, 1 óra irodalom. 

A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és szóbeli 

szövegértés és a szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

MAGYAR NYELVTAN  

I. Szövegértés, szövegalkotás 16 
A) Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  5 

B) Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, 

adekvát alkalmazásuk. Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a 

kommunikációs célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem 

szerinti szövegtömörítés, szövegbővítés. 5 

C) Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források 

felhasználásával; Az idézés szabálya. Önálló, több forrástípusra is kitérő 3 
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könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázis-használat, 

forráskiválasztás, visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az 

információknak a feladatnak megfelelő alkotó és etikus felhasználása. 

Pontos forrásmegjelölés. 

D) Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 3 

II. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 10 
A) Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. A különféle 

mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkommunikáció 

üzeneteinek dekódolása. 

2 

B) Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a 

témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben.  

4 

C) A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: 

megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

4 

III. Helyesírási ismeretek 10 
G) A helyesírás alapelvei, főbb szabályszerűségei 2 

H) Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb 

tulajdonnevek írására stb. 

2 

I) Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása. 1 

J) A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 

funkciója; Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének 

tanulmányozására.  

2 

K) Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

1 

L) A helyesírási normától való eltérés esetei. Az internetes szövegek 

eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. A normától való eltérés 

stilisztikai hatásai és ezek értelmezése. 

2 

Összes óraszám: 36 
IRODALOM  

I.  Beavatás, felnőtté válás, szocializáció 13 
A) Beavatás 3 

B) Felnőtté válás 5 

C) Szocializáció 5 

II. A népszerű irodalom 13 
A) A ponyva és a lektűr 3 

B) A krimi előzményei: a ballada 2 

C) A krimi előzményei: a bűntörténet (novella) 2 

D) Az utópia és a tudományos-fantasztikus mű (a sci-fi irodalom) 3 

E) A bestseller 3 

III. Hétköznapi és művészi kommunikáció 13 
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A) Hétköznapi és művészi szövegtípusok – jelentésváltozás, olvasási 

konvenciók; A művészet szerepe, állandó és változó funkciói; 

Művészet és valóság – valószerűség és látszat  

2 

B) Szemléletmódok, szerepek, csoportnormák, értékek és hangnemek a 

művészi szövegekben  

2 

C) Utalások, utalásrendszerek, rájátszások a művészi szövegekben 2 

D) A szónoki beszéd tartalmi és formai elemei; eszközei, szerkezete 1 

E) Az érvek alaptípusai; A meggyőző érv és önálló vélemény 

megfogalmazásának, valamint a magabiztos fellépésnek a 

feltételei; a logikus gondolkodás fejlesztése 

2 

F) Retorikai elemek az irodalmi művekben; érvek és ellenérvek a lírai 

és epikus műfajokban 

2 

G) Érvelés és kulturált vita. Érvek és ellenérvek gyűjtése előre 

megadott témában önállóan; a logikus gondolkodás, 

együttműködés fejlesztése 

2 

Összes óraszám: 36 

Magyar nyelv és irodalom összes óraszáma: 72 

 

                                                                                Magyar nyelv 

TÉMAKÖR: I. Szövegértés, szövegalkotás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. 

 A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

 Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és típusú esszé 

írásakor. 

 A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának megismertetése, 

tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

 Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és típusú esszé 

írásakor. 

 A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, internetes 

szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, az internetes szövegek adta 

nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értelmezése során. 

FOGALMAK 
Leíró folyamatos szövegek; leíró nem folyamatos szövegek; elbeszélő folyamatos szövegek; elbeszélő 

nem folyamatos szövegek; magyarázó folyamatos szövegek; magyarázó nem folyamatos szövegek; 

érvelő folyamatos szövegek; érvelő nem folyamatos szövegek; utasítások, folyamatos szövegek; 

utasítások, ne folyamatos szövegek; egyéb nyomtatványok, nem folyamatos szövegek. 

 

TÉMAKÖR: II. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a kulturált 

véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének 

fejlesztése.  

 Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása.  

 A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (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. 

FOGALMAK 
Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

  

 

TÉMAKÖR: III. Helyesírási ismeretek  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

 A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

 A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

FOGALMAK 
Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR: I. Beavatás, felnőtté válás, szocializáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A beavatás során feltáruló világ törvényeinek felismerése.   

 Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése. 

 Az ízlés kontextuális függőségének megértése. 
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 Szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, szó szerinti és metaforikus jelentések 

megkülönböztetése, szövegértési technikák elsajátítása, a szókincs gazdagítása, elbeszélő 

szövegek jelentésrétegeinek feltárása, világos, önkifejező szövegalkotás. 

 Képesség a szöveg kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére 

(tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások).   

 Nézőpontok és nézőpontváltások funkciójának értelmezése. 

 A tanuló legyen képes azonosítani szereplőket, konfliktusokat és elbeszélői nézőpontokat 

szépirodalmi és hétköznapi szövegekben. 

 A tanuló tudja felismerni az ismétlések és ellentétpárok jelentéseit. 

 A tanuló legyen képes felismerni a novella műfaji sajátosságait és az elbeszélői nézőpont 

sajátosságaiból adódó jelentésbeli különbségeket. 

 A tanuló ismerje meg, hogy a szövegek értelmezése dialogikus folyamat. 

 A tanuló legyen képes alapvető kérdéseket megfogalmazni szépirodalmi szövegekkel 

kapcsolatban. 

 A tanuló ismerje a fejezetben előforduló legfontosabb fogalmakat. 

 A tanuló ismerje és ismerje fel a szövegben lévő alapvető nyelvi kapcsolatokat.  

FOGALMAK  
archetípus, rítus, a novella mint problémamegoldási folyamat, a novella 

fogalmak mint ellentétpárok rendszere, implicit tartalom, kritika, nézőpont és látókör 

(beszédhelyzet), kontextus, beszédaktus, tranzakció, interakció, beavatás 

 

TÉMAKÖR: II. A népszerű irodalom  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 
 „Magas”  művészet  és  népszerűség  viszonya,  műfajok  keveredése; ponyva feldolgozása. 

 A   választott   műfajok   alaposabb   megismerése,   végigkövetése különböző korok 

különböző szerzőinek műveiben. 

 Választott epikus művek (regény, novellák) irányított feldolgozása. 

 Irodalmi és nyelvi klisék fölismerése. 

 Kisebb terjedelmű önálló szövegek alkotása, olvasói vélemény, kritika megfogalmazása. 

 A bűn,   mint   társadalmi   és   lélektani   jelenség   értelmezése, megközelítése etikai, 

szociológiai, pszichológiai és jogi nézőpontból 

 A  bűn  témája  a  populáris  és  a  szépirodalomban,  eltérő  műfaji modellek vizsgálata 

 Az  utópia  jellemzői.  Műfaj  fogalmának  megértése,  előkészítés Madách  Imre:  Az  

ember  tragédiája,  Orwell:1984  című  művének feldolgozásához. (10. és 12. évfolyam) 

 A tanuló: 

 tudjon állást foglalni a magas művészet és népszerű művészet kérdéseiben, ezeket 

legyen képes érvekkel alátámasztani. 

 tudjon rövid kritikát és könyvismertetést írni. 
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 legyen képes művek elolvasására, elemzésére, értelmezésére. 

 ismerjen fel összefüggéseket, kapcsolatokat, motívumokat különböző korok 

szerzőinek műveiben. 

 legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véleményt, 

udvarias kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni. 

 a bűn elkövetése, felderítése, oknyomozás, az indítékok felismerése, erkölcsi és jogi 

megítélése 

 ok-okozati kapcsolatok felismerése diákok által választott információ-visszatartás, 

mű elemzése információadagolás megfigyelése; az aktuális bestsellerek 

 A tanuló legyen képes azonosítani és közül értelmezni a nyelvi megalkotottság 

néhány jellemzőjét populáris és szépirodalmi szövegekben. 

 legyen képes felismerni populáris szövegek belső logikai kapcsolatait. 

 egyen képes megérteni és értelmezni epikus művekben a szereplők rendszerét és 

lélektani motivációit.  

 törekedjen együttműködésre, empátiára, toleranciára. 

 legyen képes töredékes, hiányos szöveget megérteni, ebben ismerje fel a tematikus 

kapcsolatokat, tematikus építkezést 

FOGALMAK 
Lektűr, bestseller, ponyva, kultuszkönyv, krimi, bűn, törvény, utópia, antiutópia 

 

TÉMAKÖR: III. Hétköznapi és művészi kommunikáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A hétköznapi kommunikáció tényezőinek, a kommunikáció funkcióinak megismerése, 

elsajátítása, a hétköznapi és a művészi kommunikáció összehasonlítása.  

 Szövegek áthelyezése irodalmi kontextusba. 

 A nyelvi elemek egymásra hatásának tudatosítására, a denotatív és konnotatív jelentés 

megkülönböztetése. 

 A dokumentum-jelleget megteremtő nyelvi eszközök feltárása és az áldokumentum 

leleplezése.   

 Önálló szövegalkotás, érvek és ellenérvek gyűjtésére, megfogalmazására, a kulturált 

vitatkozás fejlesztésére.  

 A címadás és a cím által sugallt értelmezési instrukciók követése. 

FOGALMAK 
A kommunikáció tényezői és funkciói, jelentésfajták (denotatív és konnotatív) 
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10. évfolyam: magyar nyelv: heti 1, évi 36 óra, irodalom: heti 3, évi 108 óra. 

 

Célok és feladatok: 

 

A 10. évfolyam magyar nyelv és irodalom óráin a nyelvi és irodalmi ismeretek átadása egymást erősíti: 

a mondattan, szövegtan és stilisztika kapcsán irodalmi és hétköznapi szövegek feldolgozására egyaránt 

sor kerül. Az irodalom tananyag művelődéstörténeti háttere lehetővé teszi – a szaktanárok közötti 

együttműködés keretében – komplex órák megtartását is, pl. a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus 

és a romantika korstílusként való megismerését segítheti a művészettörténet és az irodalom, a 

felvilágosodás, illetve a reformkor jellemzőinek megértését a történelem és az irodalom érintkezési 

pontjainak kihasználása. 

A kronologikus szemlélet mellett tematikus – motivikus – műfaji kitérőre is lehetőséget ad a helyi 

tanterv, természetesen az adott tanulócsoport érdeklődésének, a rendelkezésre álló időnek, és a 

szaktanár döntésének megfelelően.  

Legkorábban ebben a tanévben kerülhet sor a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó kiállításának 

megtekintésére. Budapesten városismereti séta keretében bejárhatók a reformkor és 1848 helyszínei 

(itt is mód van a történelem és az irodalom összekapcsolására). 

A 9. évfolyamnál magasabb irodalom óraszám megkönnyíti a páros-és csoportmunka gyakoribb 

alkalmazását, illetve a projektkészítést, a kiselőadások megtartását, valamint a kreatív feladatok 

megoldását. A szaktanár joga és felelőssége a módszerek és munkaformák megválasztása.  

Alapvető cél továbbra is a szókincs bővítése, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, illetve a helyesírás 

javítása. A törzsanyag nagy mennyisége, és a Kerettanterv részletes előírásai ugyanakkor ebben az 

évfolyamban is nehezítik a művek elmélyült feldolgozását. 

 

 

Témakörök magyar nyelvből, 10. évfolyam: 

 

 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai Rendszermondat, szövegmondat 
Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 
A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

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

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 
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III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 
beszédhelyzet 

Szövegszemantika 
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 
szövegszerű elemek  (kép, ábra, táblázat, 
tipográfia) kapcsolata 
Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 
költészet 
Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl. 
mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi 
séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 
nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos 
levél típusai, önéletrajz, motivációs levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a 
szöveg értelmezésében 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  
A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások 

és megnyilatkozásaink stílusa 
Stílusparódia 
Korstílusok, stílusirányzatok 
Az íráskép stilisztikai hatásai  
Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 

jelképrendszerek 

 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 
társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 
szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, 
népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 
nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek 
/metafora, szinesztézia/, érintkezésen nyugvó 
szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett 
szóképek /összetett költői kép, allegória, 
szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) 
köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

Irodalmi művek, műrészletek, 10. évfolyam: 

 

IV. A reneszánsz irodalma 
A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 
Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 
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b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 
Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 
           Károli Gáspár Szent Biblia  
            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 
Sylvester János: Újtestamentum fordítása 
(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 
             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

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

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció irodalmából  
 
 
 
 
 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

 A regény születése  
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 
(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 
További Shakespeare-szonettek 
Faludy György szonettek 
Orbán Ottó: Midőn Balassi módján fohászkodott Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  
           Romeo és Júlia 
           vagy  
           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  
(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más feldolgozás) 
Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern 
halott 

V. A barokk és a rokokó irodalma  
A) Epika 
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a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 

 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részletek) 

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász (részletek) 
Spiró György: Legújabb Zrínyiász (részletek) 

c) Levél  

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

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek) 

d) Tudományos élet  

           Apáczai Csere János: 
          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

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

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   

              Rákóczi-nóta  

              Őszi harmat után 

VI. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 
egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet) 
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther 
szenvedései (részlet) 
Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 
emberiség történetének filozófiájáról és más 
írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 
       

b) Színház- és drámatörténet 
       A francia klasszicista dráma  

           Irodalom és színház 
           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

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

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 
(részletek) 

Irodalom és színház 
A német későklasszicista, koraromantikus dráma  
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más Schiller-
dráma 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 
William Blake: A bárány 
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji dala 
Johann Wolfgang von Goethe: A Tündérkirály 

         Robert Burns: Falusi randevú 

 

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

szentimentalizmus  

a) Epika   
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          Csokonai Vitéz Mihály:  
          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 
           
 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt való 
jámbor szándék (részlet)  
Kármán József: Fanni hagyományai 
          (részletek) 
Kármán József: A nemzet csinosodása (részlet) 
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (részletek) 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 
(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 
táborozáskor 
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 
természete 
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 
Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 
oskoláról a Somogyban 
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 
Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 
poéta  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 
csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel   

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (részlet) 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 
Berzsenyi Dániel: Horác 
Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 
Kölcsey Ferenc: Bordal 
Kölcsey Ferenc: Csolnakon 
 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 
barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  
            éneke 

b) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok 
(részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

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

             
 

Irodalom és tévéjáték 
Kisfaludy Károly: A kérők 
Bohák György: A kérők  

VII. A romantika irodalma  
a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 
Richard Thorpe: Ivanhoe 
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 Irodalom és film/tévéjáték 
Jane Austen: Büszkeség és balítélet 
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 
balítélet 
vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 
gyilkosság 

           

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

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame (részlet) Irodalom és film/zene 
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 
Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 
toronyőr 
vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 
Bille August: Nyomorultak  
vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 
Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 
(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 
 

e) A lengyel romantika  

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 
Wajda: Ősök (film, részletek) 

 

VIII. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 
Virág és pillangó 
Liszt Ferenchez 
Az élő szobor 
Ábránd  
Fóti dal 
 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 

 Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

 Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 
Isten csodája 
A virágnak megtiltani nem lehet 
Szeget szeggel 
Csokonai 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 
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            Minek nevezzelek? Megy a juhász szamáron 
Szeptember végén 
Beszél a fákkal a bús őszi szél 
Várady Antalhoz 
Európa csendes, újra csendes 
Pacsirtaszót hallok megint 
Szabadság, szerelem 
Babits Mihály: Petőfi koszorúi 
Kosztolányi Dezső: Költő a XX. században 
Orbán Ottó: A XX. század költői 
Esterházy Péter: Petőfi, a légtornász 
Lackfi János – Vörös István: Apám kakasa 
(részletek) 
 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 

             Fekete-piros dal 

              

 Epika  

            A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 
A debreceni kastély 
A magyar Faust 
Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények  

            Az arany ember 
             

Jókai Mór: A jövő század regénye (részletek) 
Irodalom és film 
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 
Lányi András: Az új földesúr 

B) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 
irodalomtörténet a legrégibb időktől a 
jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai leckék 
(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 
irodalomtörténet (részlet) 
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Kötelező olvasmányok: 

 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

Memoriterek: 

 

 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

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

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 
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Magyar nyelvtan 10. évfolyam: 

 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a mondatok fajtái és szerepük 

 ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A mondatrészek 

 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, 

mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

 

 ÓRASZÁM: 13 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

 A szövegelemző képességek fejlesztése 

 A szöveg fogalma, jellemzői 

 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 

 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 
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 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

 A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

 Az esszé 

FOGALMAK 
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézió 

(témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); szövegpragmatika (szövegvilág, 

nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, 

névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő 

szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő 

stb.; esszé 

 

TÉMAKÖR: Stilisztika: stílushatás, stíluselemek, szóképek, alakzatok 

ÓRASZÁM: 12 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A stílus szerepének tudatosítása 

 A stiláris különbségek felfedeztetése 

 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

 A stílusérték 

 A stílushatás 

 Stílusgyakorlatok 

 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 

 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 

tudatosítása 

 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése 

 Szótárhasználat fejlesztése 

 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 

 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

 Motivált és motiválatlan jelentés  

 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

 A mondat- és szövegjelentés 
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FOGALMAK 
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és állandó); 

stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); stílushatás; néhány 

gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, 

jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és 

motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, 

rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

Kreatív szövegalkotási feladatok, szókincsfejlesztés, a helyesírás gyakorlása: 5 óra. 

 

Irodalom: 

 

TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma 

ÖSSZÓRASZÁM: 18 óra  
 

A,  A humanista irodalom  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

 reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  

                   B,    A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az 

irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 

  ÓRASZÁM: 2 óra 



54 

 

                    C, A reformáció világi irodalmából 

ÓRASZÁM: 2 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, 

mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

 

                        

 

 

 

   D, Líra a reformáció korában 

 ÓRASZÁM: 4 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

FOGALMAK 
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 
 

                       E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 
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 ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 

bosszúdráma, lírai tragédia      

 

 

 TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó 

 ÓRASZÁM: 7 óra  

    FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 

FOGALMAK 
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk 
körmondat, pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, 
rokokó, emlékirat 
 

TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma 

 ÖSSZÓRASZÁM: 29 óra  
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                            A, Az európai felvilágosodás 

 

ÓRASZÁM: 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség, 

a korstílusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, utaztató 

regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív poétika, rezonőr, 

weimari klasszika, drámai költemény  

 

 

            B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 

értelmezésével  

 

FOGALMAK 
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vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, 

neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal  

 

 

                      C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

                 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti identitás, 

közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR:  X. A romantika irodalma 

ÓRASZÁM: 9 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

FOGALMAK 
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 

 

 

TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma  

 ÖSSZÓRASZÁM: 26 óra  

 

             A, Életművek a magyar romantika irodalmából  

                a, Vörösmarty Mihály 

  ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

FOGALMAK 
rapszódia, drámai költemény 

                          b, Petőfi Sándor             
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 ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 

poetica stb.) és műfajainak megismerése 

 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 

egész mű tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 

 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

FOGALMAK 
népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai realizmus, 

látomásköltészet, zsenikultusz 

                             

                           c, Jókai Mór 

 ÓRASZÁM: 7 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

  Egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK 
irányregény, utópia, szigetutópia 

 

 

                   B, Irodalomtudomány a romantika korában 

ÓRASZÁM: 1 óra 

FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 
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Művek tematikus, motivikus, műfaji szempontú összehasonlítása a szaktanár döntése, a 

tanulócsoport érdeklődése / képességei, lehetőségei alapján: 10 óra. 

 

Például: A negatív utópia műfaji jellemzői: Swift Gulliver / Orwell 1984, vagy: Létösszegző versek a 

magyar irodalomban: Berzsenyi: Osztályrészem, Arany: Visszatekintés, Kosztolányi: Boldog, szomorú 

dal, József Attila: Kész a leltár, vagy: A sziget motívuma az irodalomban és a filmben – Shakespeare: 

Vihar – Greeneway: Prospero könyvei, stb. 

 

Szövegértési – szövegalkotási feladatok, gyakorlás, projektkészítés, múzeumi foglalkozás: 9 óra. 
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Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból – 11-12. évfolyam 

Érvényes a 2020 / 2021-as tanévtől, felmenő rendszerben 

 

A tantárgy időkeretének felosztása: 

 

11. évfolyam: Irodalom: heti 3, évi 108 óra, nyelvtan: heti 1, évi 36 óra. 

12. évfolyam: Irodalom: heti 4, évi 128 óra, nyelvtan: heti 1, évi 32 óra. 

 

Célok és feladatok: 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásának általános céljai a fakultációs csoportokban is – 

természetesen – érvényesek. Így a szókincs bővítése, az önálló szövegértési és szövegalkotási képesség 

javítása, a logikus gondolkodás fejlesztése, az esztétikai érzék, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztése 

mellett a csoportban és párban való munkavégzés rutinszerűvé válása egyaránt lényeges. 

A fakultáció nagyobb időkerete lehetővé teszi, hogy a Kerettanterv csaknem kizárólagos kronologikus 

elvét fellazítva tematikus – motivikus és műfaji kitérőkre kerüljön sor, illetve több lehetőség van a 

múzeumi foglalkozások megszervezésére, kiselőadásokra és projektekre – nemcsak a Helyi tantervben 

megadott ponton, hanem a tanulócsoport érdeklődésének, illetve a szaktanári döntésnek megfelelően 

máskor is. 

Lényeges az irodalmi adaptációk feldolgozása, kapcsolódó alkotások, vagy azok részleteinek 

megtekintése, megbeszélése, színházi előadások megnézése felvételről – ezek mind hiányt pótolnak, 

és segítik az európai és magyar kulturális tradíció megőrzését.  

A nyelvtan és az irodalom oktatását a 11-12. évfolyamon (is) arra törekedve kell megtervezni, hogy a 

hétköznapi és irodalmi szövegek feldolgozására egyaránt sor kerüljön, minél több gyakorlati feladat 

megoldásával segítsük diákjainkat a nem tantárgyspecifikus képességek fejlesztésében. A stilisztika, 

retorika, pragmatika és a nyelvtörténet tanítása során tehát a nyelvi és irodalmi ismeretek 

szintetizálására célszerű törekedni. 
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11. évfolyam 

 

A tananyag tartalma: 

 

 

TÖRZSANYAG 
 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

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

A retorika és kommunikáció, a retorika 
fogalma 

Retorika az ókorban 
Retorika a középkorban 
Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki 
beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása 
A szójáték és a retorika 
 
Digitális eszközök, grafikus szerkesztők használata 
a retorikai szövegek alkotásában. 
Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, 
prezentáció). 
 
 

A retorikai szövegek felépítése és 
elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 
jellemzőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 
során 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló 
funkcionális nézőpont 
Kommunikáció és pragmatika 
 

A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

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

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

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 
rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, 
gondolkodásunk alakításában 
 
A nyelv szerepe a memória alakításában 

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 
megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

IV.  Szótárhasználat 

 

 

 

I. A klasszikus modernség irodalma  
A) A nyugat-európai irodalom 
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 Charles Dickens: Twist Olivér 

a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 
                  Stendhal: Vörös és fekete   
                  (részletek)             

 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más történetek 

b) Színház- és drámatörténet: 
                 Henrik Ibsen: 
                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 
                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics 

Dosztojevszkij:  
                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

Irodalom és film: Makk Károly: A játékos 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  
                  Iljics halála   

Jaspers: Bevezetés a filozófiába (részletek, a 
határhelyzetek fogalma) 

d) Színház- és drámatörténet: 
                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  
                 
 

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

C. Női sorsok az irodalomban: 

Flaubert: Bovaryné – Tolsztoj: 

Anna Karenina - részletek 

 

D. Drámák párbeszéde: Ibsen: 

A vadkacsa – Szophoklész: 

Oidipusz király (részletek) 

 

E. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 
Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 
                    

Kenyérlesők 
A részeg hajó (részlet) 

C) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 
Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 
(részletek)  
A walesi bárdok 
Tetemre hívás 
Híd-avatás  

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 
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Tengeri-hántás  

 Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 
Széchenyi emlékezete  
Az örök zsidó 
Őszikék  
Tamburás öreg úr 
Sejtelem 
A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 
Hova lett Gál Magda 
Szegény Gélyi János lovai 

            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

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

2. Színház- és drámatörténet 

            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

3. Műfaji kitérő: A Sci-fi és a negatív utópia: 
Ray Bradbury: Marsbéli krónikák, 
Farenheit 451 

Irodalom és film: Francois Truffaut: Farenheit 
451, Stanley Kubrick: 2001 Űrodüsszeia 

4. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 
             A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 

            A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 
Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

            
            

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 

II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

            Színház- és drámatörténet: 
            Bizánc  

Irodalom és színház 
Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 
Lédával a bálban 
Vér és arany 
Sem utódja, sem boldog őse… 
Az eltévedt lovas 
Elbocsátó szép üzenet       
Sípja régi babonának  

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  
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             Az Úr érkezése Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
Ember az embertelenségben 
A Hortobágy poétája 
Párisban járt az Ősz 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 
Húsvét előtt  
Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 
Ádáz kutyám 
A gazda bekeriti házát 
Csak posta voltál 
Balázsolás 
A gólyakalifa (részlet)  
Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 

Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 

képe) 

Számadás 
Vörös hervadás 
Októberi táj 
Marcus Aurelius 
Esti Kornél éneke 
 

            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 
Kosztolányi Dezső: Pacsirta 
Ranódy László: Pacsirta 

 
Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 
melyben egy közönséges villamosútról 
ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik az 
olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó felolvasás 
A fürdés 
A kulcs 
Irodalom és film: Pacskovszky József: Esti Kornél 
csodálatos utazása 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 
Barbárok 
Tündérkert (részlet) 

                 Úri muri 

b) Wass Albert  

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

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

A) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

a) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 
Elégia egy rekettyebokorhoz Lélektől lélekig 
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Isten oltó-kése Jó éjszakát 
Álarcosan 

           c) Karinthy Frigyes  

                   Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 
Utazás a koponyám körül (részlet), vagy Ranódy 
László filmes adaptációja 
Előszó 

                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      

      

Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 
Utas és holdvilág (részlet) 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             

Henrik Ibsen: A vadkacsa  Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Anna Karenina (részletek) 

Flaubert: Bovaryné (részletek) 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Ray Bradbury: Marsbéli krónikák, Farenheit 451 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

 

 

  MAGYAR NYELV 
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TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

 ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 

 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

FOGALMAK 
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai 

beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő 

célok elérésére nyelvi eszközökkel 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

FOGALMAK 
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 

perlokúció); deixis; együttműködési elv 

 

TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint 

változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 
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  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

FOGALMAK 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, 

korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

TÉMAKÖR: Szótárhasználat 

 ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, 

tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, 

helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, 

írói szótárak, tájszótár 

FOGALMAK 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár 

 

Szövegértési és szövegalkotási feladatok – gyakorlás  

Óraszám: 9 óra 

 

   IRODALOM 

  

TÉMAKÖR:   I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D) 

ÖSSZÓRASZÁM: 38 ÓRA  

 

                      A.   A realizmus a nyugat-európai irodalomban 

 ÓRASZÁM: 5 óra  
 

                          B.   A realizmus az orosz irodalomban 

 

 ÓRASZÁM: 5 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  (A.+B.) 
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 

 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak 

megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján 

 A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 

 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 

 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 

 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi 

világirodalom kiemelkedő alkotásaiban 

 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése 

 

FOGALMAK 
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, 

visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 

 

 

 

               C. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

 ÓRASZÁM: 3 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK   

– A  klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak 
megismerése  

– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 

– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak 

megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek 

számbavétele 

– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak 

tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 

FOGALMAK 
szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő 
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D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

 

 

a) Arany János 

 

ÓRASZÁM: 9 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése 

alapján 

 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés 

és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és 

válaszlehetőségek)  

 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a 

műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 

 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott 

szövegek segítségével 

 A  kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus 

költészetében 

 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, 

nagykőrösi évek, Őszikék) 

 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása  

 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek 

megismerése  

 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése 

FOGALMAK 
ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 

 

                                     b, Mikszáth Kálmán 

 

 ÓRASZÁM: 6 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK 
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása 

 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 

 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata 

Mikszáth regényeiben és novelláiban 

 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 

 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  

 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata 

Mikszáth műveiben 

FOGALMAK 
 különc, donquijoteizmus 

 

2. Színház- és drámatörténet –  Madách Imre: Az ember tragédiája 

ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 

 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 

 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Faust-

történet 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 

 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a 

történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?) 

 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 

FOGALMAK 
emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti színek, 

keretszínek, falanszter  

 
 

4.  Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 

 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 
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 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 
nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

 

 

TÉMAKÖR:  II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C) 

 ÖSSZÓRASZÁM: 44 óra  

 

                              A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 

 

i.  Herczeg Ferenc 

ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc 

műveiben 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 

FOGALMAK 
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

ii. Ady Endre 
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ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet, 

pénz, háború, stb.) és versformái 

 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk 

tükrében 

 A szimbólumok újszerű használata az életműben 

 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 

 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének 

megismerése 

 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 

 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya 

alakulásával 

 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének 

tanulmányozása 

 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 

 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  

 

FOGALMAK 
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy 

bimetrikus verselés 

 

 
                        c, Babits Mihály 

 

ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás 

könyve elemzésével 

 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 

 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét 

kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 

 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének 

tanulmányozásával 

 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 

 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a 

közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 
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FOGALMAK 
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

 

 

                          d, Kosztolányi Dezső 

 

 ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés, 

értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 

 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának 

tanulmányozása által 

 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, 

értelmezése 

 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  

 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben 

 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye, 

szerepe a Nyugat első nemzedékében) 

 
FOGALMAK 
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás 

 
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 

 

TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond 

 ÓRASZÁM: 5 óra  

 

TÉMAKÖR:b, Wass Albert 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/  
 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség 

átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata 
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 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az 

elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, 

szellemtörténeti hátterének feltárása  

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 

 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 

FOGALMAK 
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

             C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

                         a, Juhász Gyula,  b, Tóth Árpád 

 ÓRASZÁM: 3 óra  

                       c) Karinthy Frigyes 

 ÓRASZÁM: 2 óra  

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/  

 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 
egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése  

 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

 

FOGALMAK   
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 
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Projektfeladatok, múzeumi órák (a teljes tanév során elosztva)  

 

Óraszám: 8 óra 

 

Rendszerező ismétlés 

 

Óraszám: 10 óra 

 

 

12. évfolyam 

 

A tananyag tartalma: 

 

Magyar nyelv: 

 

 

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

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi 
évtizedek törekvései a származási modellek 
felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 
kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, 
stb.) 
A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv 
történetében 

Nyelvújítás 

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

Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 
változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek 

 
Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma 
eltérései  
 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások 
és a nyelvi norma 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

VII. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 
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Irodalom 

 

III. A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A 

megsebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 
avantgárd irányzatok; 
Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 
versenyautomobilhoz 

b) Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, Kis 
bécsi valcer 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 

b) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 
Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir Bortko: 
A Mester és Margarita  
(Vagy másik regényfeldolgozás) 
Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                 Irodalom és színház 
                 Bertolt Brecht: Koldusopera         
                 vagy Kurázsi mama 
                  

Irodalom és film 
Arthur Miller: Az ügynök halála  
Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 
(vagy más feldolgozás) 

                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  
                 ra várva     
                 vagy  
                 Friedrich Dürrenmatt: A  
                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

E) A posztmodern világirodalom 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári 

capriccio (részletek) 

Irodalom és film 
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év  
                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 
                 Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

                József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 
Medáliák (részlet)  
Istenem 
Tiszta szívvel 
Áldalak búval, vigalommal 
Tedd a kezed 
Téli éjszaka 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 
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Tudod, hogy nincs bocsánat Eszmélet 
Levegőt!  
Kész a leltár 
Gyermekké tettél 
Születésnapomra  
Nagyon fáj            
(Talán eltünök hirtelen…) 
(Íme, hát megleltem hazámat…) 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 
Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 
Csángó passió 
Hiúság 
Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 

Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  

                 Szindbád – A hídon – Negyedik  
                  út vagy Szindbád útja a halálnál – 
Ötödik út  

Irodalom és film 
Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

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

Psyché (részletek) 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 
Dsuang Dszi álma 
Különbéke 
Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 
Tétova óda 
Nem bírta hát…  
Levél a hitveshez 
Töredék 
A la recherche 

                  Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 

 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 

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

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 
Kolozsvári éjjel  Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 

 Nyirő József 

 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 

 Kovács Vilmos 

 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 
Himnusz Minden időben  
Csodafiú szarvas 
Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 

 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 
Agonia christiana 
Nagyvárosi ikonok 

 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 
Kiáltva 
Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 
Mándy Iván: Régi idők focija 
Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 
Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 
Anyám fekete rózsa 
Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern irodalomból 

 Tandori Dezső 
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 Horror 
Töredék Hamletnek 
Táj két figurával 
Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

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

 Esterházy Péter 

 Termelési kisssregény (részlet) 
Harmonia caelestis (részlet) 

D) Színház- és drámatörténet 

a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  
            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 
 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 
        

Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c)  Holokauszt  

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

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

 Irodalom és film 
Kertész Imre: Sorstalanság  
Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 
            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 
Bacsó Péter: A tanú 
Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 
szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 
Michael Radford: 1984 

e) 1956  
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 Nagy Gáspár 
           Öröknyár: elmúltam 9 éves 
           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 
Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 
Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

VI. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 
A szaktanár által szabadon választott írók, művek, pl. Bodor Ádám, Nádas Péter, Lackfi János, Háy 
János, Spiró György, Rakovszky Zsuzsa, Karafiáth Orsolya, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Dragomán 
György, Varró Dániel, stb. alkotásai közül 
 

VII. Bibliai motívumok az irodalomban –Ismétlés, a műelemzési eljárások gyakorlása. 
Kapcsolódó művek elemzése, pl. Kosztolányi: Káin, Babits: Talán a vízözön, Ady: Istenhez 
hanyatló árnyék, Salamov: Pál apostol, Karinthy Frigyes: Barabbás, stb. 

Rendszerező ismétlés, felkészülés az érettségire 

 

 

Kötelező olvasmányok: 

 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

Márai Sándor egy regénye / drámája / esszéje 

Egy kortárs magyar regény vagy dráma 

Samuel Beckett: Godot-ra várva / Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei / Friedrich 
Dürenmatt: Fizikusok 

 

 

 

 

Memoriterek 

 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

A témakörök áttekintő táblázata 
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Nyelvtan 

 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 
nyelvemlékek 

10 
 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 
norma 

10 
 

Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 12 
 

 

 

 

Irodalom 

 

I. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) 

irodalma 
17 

 

A) Avantgárd mozgalmak  3 
 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 3 
 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 
 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 4 
 

E) A posztmodern világirodalom 3 
 

II. A magyar irodalom a XX. században II. 57 
 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 11 

         József Attila 11 
 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 11 

a, Örkény István  4 
 

b, Szabó Magda  4 
 

c, Kányádi Sándor 3 
 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.            30 

a) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 2 
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Krúdy Gyula 4 
 

                  Weöres Sándor 2 
 

b) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 2 
 

                  Radnóti Miklós 8 
 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 6 
                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 
    Nagy László 

e) Metszet a tárgyias irodalomból  4 
    Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 

D) Színház- és drámatörténet 5 

            Örkény István 
 

3 
 

            Szabó Magda 2 
 

    III. A XX. századi történelem az irodalomban 12 

a) Trianon 2 
 

b) Világháborúk 1 

c) Holokauszt 4 
 

d) Kommunista diktatúra 3 
 

e) 1956 2 

IV. Kortárs magyar irodalom 5 

V. Rendszerező ismétlés, felkészülés az 
érettségire 

32 

VI. Projektfeladatok, múzeumi óra, 
kiselőadások 

5 

Összesen:  160 
 

 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 
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ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 

 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és 

művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 

 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 

 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

FOGALMAK 
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, középmagyar 

kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen 

szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk helyzete a 

határon túl  

ÓRASZÁM: 10 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

FOGALMAK 
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; vízszintes és 

függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, 

rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A rendszerező képesség fejlesztése 
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 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek 

rendszerezése 

FOGALMAK 
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

 

 

TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E) 

ÓRASZÁM: 17 óra  

 

                   A. Avantgárd mozgalmak 

ÓRASZÁM: 3 óra  

                    B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

ÓRASZÁM: 3 óra  

 

                    C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

ÓRASZÁM: 4 óra  

                    D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

               E. A posztmodern világirodalom 

ÓRASZÁM: 3 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E) 

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése 

 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben  

 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és 

irodalmi irányzatainak tanulmányozása 

 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk 

feltérképezése 

 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.  

 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése 

 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése  
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 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek 

értelmezése 

 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek, 

műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális 

kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 

szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a 

posztmodern változó meghatározásai 

 

FOGALMAK 
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; futurizmus, 

dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései modernség, objektív 

költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, mítoszregény, posztmodern  

 

 

TÉMAKÖR: IV. A magyar irodalom a XX. században II.  

 ÓRASZÁM: 57 óra  

 

                  A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 

ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó 

törzsanyagban megnevezett vers elemzésével 

 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység, 

lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői 

eszközeinek tanulmányozása 

 Annak vizsgálata, hogy az  életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel 

és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 

 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai 

összetettségének vizsgálata 

 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai 

kortársaival) 

 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi 

recepciójának tanulmányozása 
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FOGALMAK 
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, 

dialogizáló versbeszéd 

 

 

                   B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               a, Örkény István  

 ÓRASZÁM: 4 óra  

 

                                       b, Szabó Magda  

ÓRASZÁM: 4 óra  

 

                                     c, Kányádi Sándor 

 ÓRASZÁM: 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 
egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának megvilágítása lírai, 
epikai, drámai alkotásokban  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK:  

groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, 

önéletrajziság 

 
                                 C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 

iii. Metszetek: egyéni utakon 

                                   Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor 

 ÓRASZÁM: 10 óra (2-4-2) 

 

                                    b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

                                 Szabó Lőrinc 
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 ÓRASZÁM: 2 óra  

 

                                      Radnóti Miklós 

ÓRASZÁM: 8 óra        

   c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 
  Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos 

ÓRASZÁM: 6 óra  

 

                        d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                          Nagy László 

ÓRASZÁM: 2 óra  

                            e,  Metszet a tárgyias irodalomból  
  Pilinszky János 

ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 
egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg. 

 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása Radnóti 
költészetében 

 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván irodalomban 

 Az erkölcs, hit, 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 líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 

életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, 
,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom 
f. Metszet az irodalmi szociográfia alkotóinak munkásságából – Illyés Gyula 

óraszám: 3 óra 
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                               D, Színház- és drámatörténet  

 

                            Örkény István 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

                           Szabó Magda  

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése, 

közös elemzése 

 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  

 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével 

kapcsolatban  

 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

felismerése, megfogalmazása, megértése 

 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 

FOGALMAK:  totalitárius, történelmi dráma  

 

 

 TÉMAKÖR: V. A  XX. századi történelem az irodalomban 

ÓRASZÁM: 12 óra  

  

              a, Trianon  

 ÓRASZÁM: 2 óra   

                 b, Világháborúk 

 ÓRASZÁM: 1 óra 

               c, Holokauszt 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

             d, Kommunista diktatúra 

 ÓRASZÁM: 3 óra  

             e, 1956 

 ÓRASZÁM: 2 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,) 
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 

 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek 

retorikai funkcióinak azonosítása 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

Témakör: VII. Bibliai motívumok az irodalomban 

Óraszám: 15 óra 

A Biblia mint kód témakörnél tanultak rendszerező ismétlése, a műelemző eljárások gyakorlása 

 

Témakör VIII. Rendszerező ismétlés 

Óraszám: 40 óra 

 Az adott tanév emelt szintű szóbeli témaköreinek megbeszélése, az írásbeli vizsga feladattípusainak 

gyakorlása 

 

Témakör IX. Projektfeladatok, múzeumi foglalkozás – a teljes tanévben elosztva 

Óraszám: 5 óra, szaktanári döntés alapján 5-5 óra átcsoportosítható ide a Rendszerező ismétlés, 

illetve a Bibliai motívumok az irodalomban témakörből 
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Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból – Kispesti Deák Ferenc Gimnázium fakultációs 

csoport, 11-12. évfolyam 

 

Érvényes a 2020 / 2021-as tanévtől, felmenő rendszerben 

 

A tantárgy időkeretének felosztása: 

 

11. évfolyam: Irodalom: heti 5, évi 180 óra, nyelvtan: heti 1, évi 36 óra. 

12. évfolyam: Irodalom: heti 6, évi 192 óra, nyelvtan: heti 1, évi 32 óra. 

 

Célok és feladatok: 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásának általános céljai a fakultációs csoportokban is – 

természetesen – érvényesek. Így a szókincs bővítése, az önálló szövegértési és szövegalkotási képesség 

javítása, a logikus gondolkodás fejlesztése, az esztétikai érzék, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztése 

mellett a csoportban és párban való munkavégzés rutinszerűvé válása egyaránt lényeges. 

A fakultáció nagyobb időkerete lehetővé teszi, hogy a Kerettanterv csaknem kizárólagos kronologikus 

elvét fellazítva tematikus – motivikus és műfaji kitérőkre kerüljön sor, illetve több lehetőség van a 

múzeumi foglalkozások megszervezésére, kiselőadásokra és projektekre – nemcsak a Helyi tantervben 

megadott ponton, hanem a tanulócsoport érdeklődésének, illetve a szaktanári döntésnek megfelelően 

máskor is. 

Lényeges az irodalmi adaptációk feldolgozása, kapcsolódó alkotások, vagy azok részleteinek 

megtekintése, megbeszélése, színházi előadások megnézése felvételről – ezek mind hiányt pótolnak, 

és segítik az európai és magyar kulturális tradíció megőrzését.  

A nyelvtan és az irodalom oktatását a 11-12. évfolyamon (is) arra törekedve kell megtervezni, hogy a 

hétköznapi és irodalmi szövegek feldolgozására egyaránt sor kerüljön, minél több gyakorlati feladat 

megoldásával segítsük diákjainkat a nem tantárgyspecifikus képességek fejlesztésében. A stilisztika, 

retorika, pragmatika és a nyelvtörténet tanítása során tehát a nyelvi és irodalmi ismeretek 

szintetizálására célszerű törekedni. 
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A fakultációs tanterv az alapóraszámú tantervhez képest jóval több időt szán az érettségi felkészítésre, 

rendszerezésre, de az emelt szintű érettségire való felkészülés a teljes kétéves ciklusban elsődleges cél. 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 

A tananyag tartalma: 

 

 

TÖRZSANYAG 
 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

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

A retorika és kommunikáció, a retorika 
fogalma 

Retorika az ókorban 
Retorika a középkorban 
Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki 
beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása 
A szójáték és a retorika 
 
Digitális eszközök, grafikus szerkesztők használata 
a retorikai szövegek alkotásában. 
Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, 
prezentáció). 
 
 

A retorikai szövegek felépítése és 
elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 
jellemzőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 
során 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló 
funkcionális nézőpont 
Kommunikáció és pragmatika 
 

A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

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

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

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 
rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, 
gondolkodásunk alakításában 
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A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 
megismerés 

 
A nyelv szerepe a memória alakításában 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

IV.  Szótárhasználat 

 

 

 

VIII. A klasszikus modernség irodalma  
D) A nyugat-európai irodalom 

 Charles Dickens: Twist Olivér 

c) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 
                  Stendhal: Vörös és fekete   
                  (részletek)             

 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más történetek 

d) Színház- és drámatörténet: 
                 Henrik Ibsen: 
                 Nóra (Babaotthon) 

 

E) Az orosz irodalom 

e) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 
                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

f) Fjodor Mihajlovics 

Dosztojevszkij:  
                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

Irodalom és film: Makk Károly: A játékos 

g) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  
                  Iljics halála   

Jaspers: Bevezetés a filozófiába (részletek, a 
határhelyzetek fogalma) 

h) Színház- és drámatörténet: 
                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  
                 
 

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

C. Női sorsok az irodalomban: 

Flaubert: Bovaryné – Tolsztoj: 

Anna Karenina - részletek 

 

D. Drámák párbeszéde: Ibsen: 

A vadkacsa – Szophoklész: 

Oidipusz király (részletek) 

 

E. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

d) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 
Kapcsolatok                    Az albatrosz  

e) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 
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f) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 
                    

Kenyérlesők 
A részeg hajó (részlet) 

F) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

5. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

c) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 
Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 
(részletek)  
A walesi bárdok 
Tetemre hívás 
Híd-avatás  
Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

 Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 
Széchenyi emlékezete  
Az örök zsidó 
Őszikék  
Tamburás öreg úr 
Sejtelem 
A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

d) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 
Hova lett Gál Magda 
Szegény Gélyi János lovai 

            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

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

6. Színház- és drámatörténet 

            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

7. Műfaji kitérő: A Sci-fi és a negatív utópia: 
Ray Bradbury: Marsbéli krónikák, 
Farenheit 451 

Irodalom és film: Francois Truffaut: Farenheit 
451, Stanley Kubrick: 2001 Űrodüsszeia 

8. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

d) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 
             A madár, fiaihoz 

e) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 

            A láthatatlan ember (részlet) 

f) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 
Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

            
            

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 

IX. A magyar irodalom a XX. században 

E) Életművek a XX. század magyar irodalmából 
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d) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

            Színház- és drámatörténet: 
            Bizánc  

Irodalom és színház 
Kék róka (részlet) 

e) Ady Endre A Tisza-parton 
Lédával a bálban 
Vér és arany 
Sem utódja, sem boldog őse… 
Az eltévedt lovas 
Elbocsátó szép üzenet       
Sípja régi babonának  
Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
Ember az embertelenségben 
A Hortobágy poétája 
Párisban járt az Ősz 

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  

             Az Úr érkezése 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

f) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 
Húsvét előtt  
Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 
Ádáz kutyám 
A gazda bekeriti házát 
Csak posta voltál 
Balázsolás 
A gólyakalifa (részlet)  
Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 

Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 

képe) 

Számadás 
Vörös hervadás 
Októberi táj 
Marcus Aurelius 
Esti Kornél éneke 
 

            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 
Kosztolányi Dezső: Pacsirta 
Ranódy László: Pacsirta 

 
Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 
melyben egy közönséges villamosútról 
ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik az 
olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó felolvasás 
A fürdés 
A kulcs 
Irodalom és film: Pacskovszky József: Esti Kornél 
csodálatos utazása 

F) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

d) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 
Barbárok 
Tündérkert (részlet) 

                 Úri muri 

e) Wass Albert  
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Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 
Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

B) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

c) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

d) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 
Elégia egy rekettyebokorhoz 
Jó éjszakát 
Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  

                   Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 
Utazás a koponyám körül (részlet), vagy Ranódy 
László filmes adaptációja 
Előszó 

                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      

      

Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 
Utas és holdvilág (részlet) 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             

Henrik Ibsen: A vadkacsa  Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Anna Karenina (részletek) 

Flaubert: Bovaryné (részletek) 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Ray Bradbury: Marsbéli krónikák, Farenheit 451 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  
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Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

TÉMAKÖR NEVE ÓRASZÁM 

MAGYAR NYELV  

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 11 
 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 
együttműködési elv 

7 
 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 7 
 

Szótárhasználat 2 
 

Szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok 9 
 

  
IRODALOM 
 

 

TÉMAKÖR NEVE  

III. A klasszikus modernség irodalma 80 
 

A) A nyugat-európai irodalom 10 
 

B) Az orosz irodalom 

 

10 
 

C) TEMATIKUS KITÉRŐ: NŐI SORSOK AZ IRODALOMBAN 8 
 

D) Drámák párbeszéde 8 

E) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 8 

F) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 36 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 22 

a) Arany János 14 
 

b) Mikszáth Kálmán 8 
 

2. Színház- és drámatörténet (Madách Imre) 8 
 

3. Műfaji kitérő: A sci-fi és a negatív utópia 10 

4. Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a  magyar irodalmából 

6 
 

IV. A magyar irodalom a XX. században 64 
 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 42 
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a) Herczeg Ferenc  6 
 

b) Ady Endre 12 
 

c) Babits Mihály  12 
 

d) Kosztolányi Dezső 12 
 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 12 

a) Móricz Zsigmond 8 
 

b) Wass Albert 4 
 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 10 

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

Juhász Gyula 5 
 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 5 
 

Rendszerező ismétlés 16 

Projektfeladatok, múzeumi órák 10 

Összesen 180 

  

 

 

  MAGYAR NYELV 

 

TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

 ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 
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 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

FOGALMAK 
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai 

beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő 

célok elérésére nyelvi eszközökkel 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

FOGALMAK 
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 

perlokúció); deixis; együttműködési elv 

 

TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint 

változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 

  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

FOGALMAK 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, 

korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

TÉMAKÖR: Szótárhasználat 

 ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, 

tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, 
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helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, 

írói szótárak, tájszótár 

FOGALMAK 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár 

 

Szövegértési és szövegalkotási feladatok – gyakorlás  

Óraszám: 9 óra 

 

   IRODALOM 

  

TÉMAKÖR:   I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D) 

ÖSSZÓRASZÁM: 80 ÓRA  

 

                      A.   A realizmus a nyugat-európai irodalomban 

 ÓRASZÁM: 10 óra  
 

                          B.   A realizmus az orosz irodalomban 

 

 ÓRASZÁM: 10 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  (A.+B.) 
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 

 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak 

megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján 

 A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 

 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 

 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 

 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi 

világirodalom kiemelkedő alkotásaiban 

 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése 
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FOGALMAK 
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, 

visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 

 

 

 

               C. Női sorsok az irodalomban: Flaubert: Bovaryné, Tolsztoj: Anna Karenina 

 

 ÓRASZÁM: 8 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK   
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Az elbeszélői nézőpont azonosítása 

 A regények történelmi hátterének ismerete 

 Az írói szerepjáték felismerése 

 Személyiségtípusok jellemzése a regények alapján 

 A két regény poétikai jellemzőinek bemutatása 

 Vita a felvetődő erkölcsi problémákról 

 

D. Drámák párbeszéde: Ibsen: A vadkacsa – Szophoklész: Oidipusz király 

 

ÓRASZÁM: 8 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK   
 Az analitikus dráma jellemzőinek átismétlése 

 A drámák szerkezeti jellemzőinek felismerése 

 A művek közös motívumrendszerének értelmezése 

 Dialógusok írása önállóan a drámaszövegek alapján 

 Előadásrészletek megtekintése és megbeszélése 

 A két dráma morális üzenetének azonosítása 

 Szimbólumok felismerése 
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                                    E.  A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

 ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A  klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak 
megismerése  

– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 

– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak 

megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek 

számbavétele 

– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak 

tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 

FOGALMAK 
szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő 

 

 

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

3. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Óraszám: 22 óra 

 

a) Arany János 

 

ÓRASZÁM: 14 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése 

alapján 

 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés 

és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és 

válaszlehetőségek)  

 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a 

műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 

 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott 

szövegek segítségével 

 A  kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus 

költészetében 
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 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, 

nagykőrösi évek, Őszikék) 

 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása  

 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek 

megismerése  

 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése 

FOGALMAK 
ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 

 

                                     b, Mikszáth Kálmán 

 

 ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK 
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása 

 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 

 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata 

Mikszáth regényeiben és novelláiban 

 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 

 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  

 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata 

Mikszáth műveiben 

FOGALMAK 
 különc, donquijoteizmus 

 

4. Színház- és drámatörténet –  Madách Imre: Az ember tragédiája 

ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 

 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 

 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Faust-

történet 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 

 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a 

történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?) 
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 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 

FOGALMAK 
emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti színek, 

keretszínek, falanszter  

 
5. Műfaji kitérő: A sci-fi és a negatív utópia 

Óraszám: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A két műfaj érintkezési pontjainak felismerése 

– Az irodalmi mű és a filmes adaptáció eltéréseinek tudatosítása 

– A kultúrtörténeti utalások felismerése 

– Vita a technikai civilizáció veszélyeiről 

 

 

4.  Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 

 

 ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 
nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

 

 

TÉMAKÖR:  II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C) 

 ÖSSZÓRASZÁM: 64 óra  

 

                              A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 
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Óraszám: 42 óra 

 

iv.  Herczeg Ferenc 

ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc 

műveiben 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 

FOGALMAK 
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

v. Ady Endre 

                           

 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet, 

pénz, háború, stb.) és versformái 

 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk 

tükrében 

 A szimbólumok újszerű használata az életműben 

 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 

 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének 

megismerése 

 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 

 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya 

alakulásával 

 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének 

tanulmányozása 
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 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 

 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  

 

FOGALMAK 
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy 

bimetrikus verselés 

 

 
                        c, Babits Mihály 

 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás 

könyve elemzésével 

 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 

 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét 

kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 

 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének 

tanulmányozásával 

 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 

 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a 

közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 

 

FOGALMAK 
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

 

 

                          d, Kosztolányi Dezső 

 

 ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés, 

értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 
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 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának 

tanulmányozása által 

 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, 

értelmezése 

 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  

 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben 

 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye, 

szerepe a Nyugat első nemzedékében) 

 
FOGALMAK 
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás 

 
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 

 

TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond 

 ÓRASZÁM: 8 óra  

 

TÉMAKÖR:b, Wass Albert 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/  
 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség 

átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata 

 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az 

elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, 

szellemtörténeti hátterének feltárása  

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 

 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 
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FOGALMAK 
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

             C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

                         a, Juhász Gyula,  b, Tóth Árpád 

 ÓRASZÁM: 5 óra  

                       c) Karinthy Frigyes 

 ÓRASZÁM: 5 óra  

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/  

 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 
egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése  

 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

 

FOGALMAK   
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

 

Projektfeladatok, múzeumi órák (a teljes tanév során elosztva)  

 

Óraszám: 10 óra 

 

Rendszerező ismétlés 

 

Óraszám: 16 óra 
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12. évfolyam 

 

A tananyag tartalma: 

 

Magyar nyelv: 

 

 

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

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi 
évtizedek törekvései a származási modellek 
felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 
kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, 
stb.) 
A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv 
történetében 

Nyelvújítás 

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

Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 
változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek 

 
Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma 
eltérései  
 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások 
és a nyelvi norma 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

VII. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 

 

 

 

Irodalom 

 

X. A modernizmus irodalma 

F) Avantgárd mozgalmak 

c) Guillaume Apollinaire: A 

megsebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 
avantgárd irányzatok; 
Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 
versenyautomobilhoz 

d) Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 

G) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

b) Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 
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 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, Kis 
bécsi valcer 

H) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

c) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 

d) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 
Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir Bortko: 
A Mester és Margarita  
(Vagy másik regényfeldolgozás) 
Bulgakov: A Mester és Margarita 

I) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                 Irodalom és színház 
                 Bertolt Brecht: Koldusopera         
                 vagy Kurázsi mama 
                  

Irodalom és film 
Arthur Miller: Az ügynök halála  
Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 
(vagy más feldolgozás) 

                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  
                 ra várva     
                 vagy  
                 Friedrich Dürrenmatt: A  
                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

J) A posztmodern világirodalom 

c) Bohumil Hrabal: Sörgyári 

capriccio (részletek) 

Irodalom és film 
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

d) Gabriel García Márquez: Száz év  
                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

XI. A magyar irodalom a XX. században II. 
                 Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

                József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 
Medáliák (részlet)  
Istenem 
Tiszta szívvel 
Áldalak búval, vigalommal 
Tedd a kezed 
Téli éjszaka 
Eszmélet 
Levegőt!  
Kész a leltár 
Gyermekké tettél 
Születésnapomra  
Nagyon fáj            
(Talán eltünök hirtelen…) 
(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 

Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 
Szabó István: Az ajtó 

f) Kányádi Sándor 



111 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 
Csángó passió 
Hiúság 
Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 

Valaki jár a fák hegyén 

G) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

g) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  

                 Szindbád – A hídon – Negyedik  
                  út vagy Szindbád útja a halálnál – 
Ötödik út  

Irodalom és film 
Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

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

Psyché (részletek) 

h) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 
Dsuang Dszi álma 
Különbéke 
Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 
Tétova óda 
Nem bírta hát…  
Levél a hitveshez 
Töredék 
A la recherche 

                  Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 

 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 

i) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 
Kolozsvári éjjel  Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 
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 Nyirő József 

 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 

 Kovács Vilmos 

 Holnap is élünk 

j) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 
Himnusz Minden időben  
Csodafiú szarvas 
Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 

 

k) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 
Agonia christiana 
Nagyvárosi ikonok 

 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 
Kiáltva 
Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 
Mándy Iván: Régi idők focija 
Sándor Pál: Régi idők focija 

l) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 
Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 
Anyám fekete rózsa 
Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern irodalomból 

 Tandori Dezső 

 Horror 
Töredék Hamletnek 
Táj két figurával 
Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

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

 Esterházy Péter 

 Termelési kisssregény (részlet) 
Harmonia caelestis (részlet) 

H) Színház- és drámatörténet 

c) Örkény István: Tóték Irodalom és film 
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 
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d) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

XII. A XX. századi történelem az irodalomban 

f) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  
            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 
 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

g) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 
        

Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

h)  Holokauszt  

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

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

 Irodalom és film 
Kertész Imre: Sorstalanság  
Koltai Lajos: Sorstalanság 

i) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 
            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 
Bacsó Péter: A tanú 
Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 
szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 
Michael Radford: 1984 

j) 1956  

 Nagy Gáspár 
           Öröknyár: elmúltam 9 éves 
           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 
Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 
Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

XIII. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 
A szaktanár által szabadon választott írók, művek, pl. Bodor Ádám, Nádas Péter, Lackfi János, Háy 
János, Spiró György, Rakovszky Zsuzsa, Karafiáth Orsolya, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Dragomán 
György, Varró Dániel, stb. alkotásai közül 
 

XIV. Bibliai motívumok az irodalomban –Ismétlés, a műelemzési eljárások gyakorlása. 
Kapcsolódó művek elemzése, pl. Kosztolányi: Káin, Babits: Talán a vízözön, Ady: Istenhez 
hanyatló árnyék, Salamov: Pál apostol, Karinthy Frigyes: Barabbás, stb. 
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Rendszerező ismétlés, felkészülés az érettségire 

 

 

Kötelező olvasmányok: 

 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

Márai Sándor egy regénye / drámája / esszéje 

Egy kortárs magyar regény vagy dráma 

Samuel Beckett: Godot-ra várva / Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei / Friedrich 
Dürenmatt: Fizikusok 

 

 

 

 

Memoriterek 

 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Nyelvtan 

 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 
nyelvemlékek 

8 
 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 
norma 

10 
 

Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 14 
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Irodalom 

 

V. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) 

irodalma 
30 

 

F) Avantgárd mozgalmak  6 
 

G) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 6 
 

H) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 6 
 

I) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 6 
 

J) A posztmodern világirodalom 6 
 

VI. A magyar irodalom a XX. században II. 70 
 

E) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 15 

         József Attila 15 
 

F) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 12 

a, Örkény István  4 
 

b, Szabó Magda  4 
 

c, Kányádi Sándor 4 
 

G) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.            35 

g) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 2 
 

Krúdy Gyula 4 
 

                  Weöres Sándor 4 
 

h) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 4 
 

                  Radnóti Miklós 6 
 

i) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 6 
                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

j) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 
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   Nagy László  

k) Metszet a tárgyias irodalomból  4 
    Pilinszky János 

l) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 3 

Illyés Gyula 

H) Színház- és drámatörténet 8 

            Örkény István 
 

4 
 

            Szabó Magda 4 
 

     V. A XX. századi történelem az irodalomban 12 

f) Trianon 2 
 

g) Világháborúk 1 

h) Holokauszt 4 
 

i) Kommunista diktatúra 3 
 

j) 1956 2 

VI. Kortárs magyar irodalom 20 

VII. Bibliai motívumok az irodalomban 15 
XV. Rendszerező ismétlés, felkészülés az érettségire 40 

XVI. Projektfeladatok, múzeumi óra, kiselőadások 5 
Összesen:  192 

 

 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 

 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és 

művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 

 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 
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 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

FOGALMAK 
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, középmagyar 

kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen 

szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk helyzete a 

határon túl  

ÓRASZÁM: 10 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

FOGALMAK 
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; vízszintes és 

függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, 

rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek 

rendszerezése 

FOGALMAK 
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

 

 

TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E) 

ÓRASZÁM: 30 óra  
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                   A. Avantgárd mozgalmak 

ÓRASZÁM: 6 óra  

                    B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

ÓRASZÁM: 6 óra  

 

                    C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

ÓRASZÁM: 6 óra  

                    D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

 ÓRASZÁM: 6 óra  

               E. A posztmodern világirodalom 

ÓRASZÁM: 6 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E) 

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése 

 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben  

 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és 

irodalmi irányzatainak tanulmányozása 

 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk 

feltérképezése 

 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.  

 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése 

 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése  

 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek 

értelmezése 

 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek, 

műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális 

kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 

szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a 

posztmodern változó meghatározásai 

 

FOGALMAK 
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; futurizmus, 

dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései modernség, objektív 

költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, mítoszregény, posztmodern  
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TÉMAKÖR:  IV.  A magyar irodalom a XX. században II.  

 ÓRASZÁM: 70 óra  

 

                  A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 

ÓRASZÁM: 15 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó 

törzsanyagban megnevezett vers elemzésével 

 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység, 

lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői 

eszközeinek tanulmányozása 

 Annak vizsgálata, hogy az  életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel 

és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 

 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai 

összetettségének vizsgálata 

 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai 

kortársaival) 

 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi 

recepciójának tanulmányozása 

FOGALMAK 
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, 

dialogizáló versbeszéd 

 

 

                   B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               a, Örkény István  

 ÓRASZÁM: 4 óra  

 

                                       b, Szabó Magda  

ÓRASZÁM: 4 óra  
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                                     c, Kányádi Sándor 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 
egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának megvilágítása lírai, 
epikai, drámai alkotásokban  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK:  

groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, 

önéletrajziság 

 
                                 C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 

vi. Metszetek: egyéni utakon 

                                   Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor 

 ÓRASZÁM: 10 óra (2-4-4) 

 

                                    b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

                                 Szabó Lőrinc 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

 

                                      Radnóti Miklós 

ÓRASZÁM: 6 óra        

   c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 
  Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos 

ÓRASZÁM: 6 óra  

 

                        d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                          Nagy László 
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ÓRASZÁM: 2 óra  

                            e,  Metszet a tárgyias irodalomból  
  Pilinszky János 

ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, 
egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg. 

 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása Radnóti 
költészetében 

 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván irodalomban 

 Az erkölcs, hit, 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 líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 

életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, 
,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom 
f. Metszet az irodalmi szociográfia alkotóinak munkásságából – Illyés Gyula 

óraszám: 3 óra 

 

                               D, Színház- és drámatörténet  

 

                            Örkény István 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

                           Szabó Magda  

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése, 

közös elemzése 

 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  

 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével 

kapcsolatban  
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 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

felismerése, megfogalmazása, megértése 

 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 

FOGALMAK:  totalitárius, történelmi dráma  

 

 

 TÉMAKÖR: V. A  XX. századi történelem az irodalomban 

ÓRASZÁM: 12 óra  

  

              a, Trianon  

 ÓRASZÁM: 2 óra   

                 b, Világháborúk 

 ÓRASZÁM: 1 óra 

               c, Holokauszt 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

             d, Kommunista diktatúra 

 ÓRASZÁM: 3 óra  

             e, 1956 

 ÓRASZÁM: 2 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,) 
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 

 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek 

retorikai funkcióinak azonosítása 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

Témakör: VII. Bibliai motívumok az irodalomban 

Óraszám: 15 óra 

A Biblia mint kód témakörnél tanultak rendszerező ismétlése, a műelemző eljárások gyakorlása 

 

Témakör VIII. Rendszerező ismétlés 

Óraszám: 40 óra 

 Az adott tanév emelt szintű szóbeli témaköreinek megbeszélése, az írásbeli vizsga feladattípusainak 

gyakorlása 

 

Témakör IX. Projektfeladatok, múzeumi foglalkozás – a teljes tanévben elosztva 

Óraszám: 5 óra, szaktanári döntés alapján 5-5 óra átcsoportosítható ide a Rendszerező ismétlés, 

illetve a Bibliai motívumok az irodalomban témakörből 
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MATEMATIKA 

MATEMATIKA HELYI TANTERV 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat 

a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól 

kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett 

készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika 

belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások), fokozatosan hangsúlyosabbá válik a 

matematika deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív 

módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva 

vezetjük be. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak 

bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is 

felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó 

képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai 

eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a 

bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új 

fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek feladatok, 

problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő 

ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak 

adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott 

állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. A 

matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az 

adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és képességek rendszere. A 

matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a 

kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, 

valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a 

permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos 

matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a 

mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez 

– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon 

értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai, 

matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes 

gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző 

forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a 

számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös 

munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a 

saját véleményét. 
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt 

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő 

szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes 

programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon 

kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban 

való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 

 

9.NY (nyelvi előkészítő) évfolyam  

A nyelvi előkészítő évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve órakeret 

1. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 14 óra 

2. Halmazok, számhalmazok 12 óra 

3. Számelméleti ismeretek, hatvány 14 óra 

4. Arányosság, százalékszámítás                                 12 óra 

5. Szöveges feladatok előkészítése                              12 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 8 óra 

Összesített óraszám: 72 óra 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazzag az összes eset áttekintéséhez szükséges 

módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 
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Fogalmak 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás” játék 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék 

 „Rontó” játék 

 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

 Számkártyás feladatok megoldása 

 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül), 

családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás áttekintésére 

Témakör: Halmazok, számhalmazok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

Fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális szám; 

véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 
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 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, valamint 

összes részhalmazának  előállítása, szisztémakeresés 

 Logikai szita megtapasztalása, 2 halmaz esetén logikai szitaformula  

 Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges tizedes tört 

típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, irányított összegzése 

Matematikai játékok törtek különböző alakjainak keresésére- (memória , párosítás kártyákkal vagy 

digitális eszközök  alkalmazásával) 

Témakör: Számelméleti ismeretek, hatvány 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

 ismeri a normálalak fogalmát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prímtényezős 

felbontását  

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása  

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbontás 

felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek felírása 

Fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám 

Javasolt tevékenységek 

 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás kirakása színes prímtéglákkal 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes és fordított arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási 

feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, keverési 

feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

Fogalmak 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

Javasolt tevékenységek 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes 

mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes mozgás 

(adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása és 

bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás 

költségvetésének tervezése 

 Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegységekkel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb 

egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üreges 

kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

Témakör: Szöveges feladatok előkészítése 

Javasolt minimum óraszám: 12 óra 
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Tanulási eredmények 

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

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

Fogalmak 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; 

kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

Javasolt tevékenységek 

 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Dominó”, „Triminó”, „Tangram” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba 

állítása 

 

9. évfolyam  

A 9. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret 

1. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 10 óra 

2. Halmazok (nevezetes ponthalmazok) 10 óra 

3. Számhalmazok, műveletek, arányosság, százalékszámítás 12 óra 

4. Betűs kifejezések alkalmazása, hatványozás 16 óra 

5. A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 óra 

6. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 óra 

7. Geometriai alapismeretek, háromszögek 16 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 10 óra 

Összesített óraszám 108 óra 
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Témakör: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold egyszerűbb sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

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

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

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

 helyesen gyűjt ki az adott szövegből matematikai információkat; 

 sorbarendezési és kiváasztási problémákat tud megoldani; 

 gráfok segítségével problémákat tud szemléltetni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

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

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

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

egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

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

 Stratégiai és logikai játékok 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 

megoldására 
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tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak 

akkor”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási 

és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Halmazok 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét; 

 ismeri a nevezetes ponthalmazokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán 

belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és 

értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 
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alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, 

metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan 

megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző 

tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés 

felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív 

páros számok halmazának számosságával 

 

Témakör: Számhalmazok, műveletek, arányosság és százalékszámítás 

Órakeret: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza 

különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

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

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 
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 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

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

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető 

feladatok megoldása 

Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, 

ellentett, reciprok, egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

Javasolt tevékenységek 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés 

alkalmazása 

Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség 

esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása, hatványozás 

Órakeret: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

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

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

kifejezések hatványa 



134 

 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

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

és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények 

ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom, hatványalap, 

hatványkitevő, normálalak 

Javasolt tevékenységek 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 

99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet 

végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek 

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Órakeret: 16 óra 

Tanulási eredmények 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

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

c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

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

problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért 

adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő 

grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-

feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális 

területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális 

eszköz segítségével. 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

órakeret: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 
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 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszereket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

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

gazdasági tematikájú feladatok) 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

Javasolt tevékenységek 

 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása 

előnyök és hátrányok szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása 

során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése. 

Témakör: Geometriai alapismeretek, háromszögek 

órakeret: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

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

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

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

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

speciális háromszögek tulajdonságait; 

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

és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

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

között 

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

derékszögű háromszög 

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

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

illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 
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Javasolt tevékenységek 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, 

ezek távolságának megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása, 

becslése 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek 

megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő 

távolságra levő helységek megkeresése. 

 

10. évfolyam 
A 10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret 

Kombinatorika 14 óra 

Gyökvonás 8 óra 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 18 óra 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 14 óra 

A kör és részei 8 óra 

Transzformációk, szerkesztések 20 óra 

Leíró statisztika 10 óra 

Valószínűség-számítás 8 óra 

Számonkérésre szánt órakeret 8 óra 

Összesített óraszám: 108 óra 

 

TÉMAKÖR: Kombinatorika 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
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 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

Fogalmak 

kiválasztás, sorbarendezés 

Tevékenységek 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási 

és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

TÉMAKÖR: Gyökvonás 

Óraszám:  8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

négyzetgyök 

Tevékenységek 

 Analógiák felfedeztetése a hatványozás és a gyökvonás között 

 Törtkitevőjú hatványokkal leírható folyamatok keresése és elemzése 

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
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Óraszám:  18 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a 

diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

   

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

Tevékenységek 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről 

TÉMAKÖR: Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

Óraszám: 14 óra 
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Tanulási eredmények 

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

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

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

szögeinek összegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

között 

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

derékszögű háromszög 

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

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

illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

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

bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög 

Tevékenységek 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

TÉMAKÖR:A kör és részei 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
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 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

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

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

hosszával 

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

területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

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

hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

Tevékenységek 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és 

az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját, 

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 



143 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

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

ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

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

modellezés) 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági 

transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Tevékenységek 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két 

tengelyes tükrözés egymásutánja 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák 

szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, 

színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy 

egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 
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 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális 

eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

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

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

Tevékenységek 

 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok 

segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás 

keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek 

szóbeli értékelése, javítása 

TÉMAKÖR:Valószínűség-számítás 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 
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 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén 

számítógépet alkalmaz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 

valószínűség-eloszlás 

Tevékenységek 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és 

relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a 

bekövetkezésük valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos 

dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a 

nyerési esély összehasonlítása 

 

11–12. évfolyam 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a szakaszban 

az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak a korábban 

elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az absztrakt 

összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai fogalmak 

pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges 

alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az 

egyes matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított 

módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási 

lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó 

projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára 

készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, 

mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online 

felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 

kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos 

témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az 



146 

 

exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a 

koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más 

terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem 

jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel 

kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, 

valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos 

hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a 

szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

 

11. évfolyam 

A 11. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 144 óra.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Kombinatorika, gráfok, halmazok, matematikai logika 18 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 22 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus, exponenciális 

folyamatok vizsgálata 

24 

Trigonometria 20 

Koordinátageometria 22 

Valószínűség-számítás 16 

Összefoglalásra, ismétlésre, gyakorlásra szabadon tervezhető óraszám 16 

Ellenőrzés, értékelés 6 

Összesített óraszám: 144 

 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok, halmazok, matematikai logika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszám összege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban; logikai műveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, 

és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

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

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

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

számok kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

FOGALMAK 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus, exponenciális folyamatok 

vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
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 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, 

és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

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

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

FOGALMAK 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető 

változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek 

értelmezése 

TÉMAKÖR: Trigonometria 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

FOGALMAK 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú 

részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Koordinátageometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében; 

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

ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

alkalmazása 

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

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

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

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

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

ismeretében 

FOGALMAK 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok 

különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör 

egyenlete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 

egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 
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 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

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

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

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

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 

FOGALMAK 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, 

független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, 

várható érték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és 

relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett 

események valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 
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12. évfolyam 

A 12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 128 óra.  

Rendszerező összefoglalásra, az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 60 óra áll 

rendelkezésre.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Sorozatok 18 

Térgeometria 24 

Leíró statisztika 12 

Rendszerező összefoglalás 60 

Összefoglalásra, ismétlésre, gyakorlásra szabadon tervezhető óraszám 8 

Ellenőrzés, értékelés 6 

Összesített óraszám: 128 

 

TÉMAKÖR: Sorozatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza a számtani és mértani sorozat fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados 

(kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

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

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi 

és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

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

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

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

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 
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 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

FOGALMAK 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza a terület, felszín, térfogat, űrtartalom fogalmát és számítási módszereit 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

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

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

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

(speciális testek) tulajdonságait; 

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

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

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

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

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

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

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

hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

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

tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

FOGALMAK 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, n-

oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test 

hálója 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd 

a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban 

és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

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

összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 
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 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

FOGALMAK 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

TÉMAKÖR: Rendszerező összefoglalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

Az ismereteit rendszerben látja, azokat tudja alkalmazni konkrét problémák megoldásában. 

Felkészül az érettségi vizsgára, illetve az esetleges továbbtanulásra. 

ÚJ ISMERETEK ÉS FOGALMAK 

Nem jelennek meg új ismeretek, fogalmak, a korábbiak rendszerbe építése, elmélyítése történik meg. 

 

11.-12. évfolyam matematika fakultáció 

Helyi tantervünknek ez az eleme az emelt szintű matematika érettségire, valamint a matematika 

főiskolai-egyetemi tanulására való felkészítést célozza meg. A problémamegoldó készségen túl fontos 

az önálló rendszerezés, lényegkiemelés, precíz matematikai érvelés készségének kialakítása, az 

alkalmazási lehetőségek megtalálása, a kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, 

problémamegoldó módszereinek, miközben sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást 

is közvetítünk, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt 

már elvárható a tanulóktól többféle készség és ismeret együttes alkalmazása. Minden témában 

hangsúlyosan kell kitérnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantárgyakban való 

felhasználhatóságára. 
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A tananyagot mindig az aktuális emelt szintű érettségi követelmény rendszerének megfelelően 

alakítjuk ki. Alapul véve a középszintű csoport tantervét, a témakörökre tervezett óraszámokat az emelt 

kiegészítéseknek megfelelően arányosan növeljük. 

A 11. évfolyamon alap óraszám +2 óra = heti 6 órával számolunk, ez összesen évi 216 órát 

jelent. A 12. évfolyamon szintén alap óraszám + 2 óra = heti 6 órával, ami összesen évi 192 órát jelent. 

A fakultációs óraszám terhére a különböző témaköröknél az alap óraszámhoz képest ajánlott 

többlet óraszámokat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

11. évfolyam fakultációs csoport: 

Témakör neve 
Javasolt 

többletóraszám 

Kombinatorika, gráfok, halmazok, matematikai logika 12 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 8 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus, exponenciális 

folyamatok vizsgálata 
12 

Trigonometria 18 

Koordinátageometria 12 

Valószínűség-számítás, leíró statisztika 10 

Összes többletóraszám: 72 

 

12. évfolyam fakultációs csoport: 

Témakör neve 
Javasolt 

többletóraszám 

Sorozatok 16 

Folytonosság, differenciálszámítás 26 

Integrálszámítás, térgeometria 22 

Összes többletóraszám: 64 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI 

ISMERETEK 

 

A tantárgy tanításának alapvető fejlesztési céljai, 9-12. évfolyam: 

 

A történelem tanítása során mind a négy gimnáziumi évfolyamon a forrásközpontúságot, a tanulói 

tevékenységek minél szélesebb körű fejlesztését tartjuk szem előtt. A lexikális tudás és a tanultak 

alkalmazása egymástól elválaszthatatlan. A gimnázium tanterve – a Kerettanterv által kötelezővé tett 

minimális időkeretet 12. évfolyamon meghaladva – lehetővé teszi a bonyolultabb XX. századi témák 

alapos, elmélyült feldolgozását. 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium hagyományaihoz kapcsolódva valamennyi évfolyamon lehetőséget 

biztosítunk a múzeumi, illetve egyéb tanórán kívüli foglalkozások (pl. városismereti séták) 

megtartására. A szaktanárok közti együttműködés keretében komplex órák megtartása is lehetséges, 

több tantárgy, pl. az irodalom és a történelem, a művészettörténet és a történelem érintkezési 

pontjainak jobb megértését szolgálva. Az adott tanév témaheteihez is kapcsolódik a történelemtanítás 

– többek között a Pénzügyi és a Digitális Témahéthez.  

A módszerek és munkaformák változatosságára törekszünk, a módszerek megválasztása ugyanakkor 

az adott osztályban tanító szaktanár joga és lehetősége. Az alapóraszámú csoportok oktatása során 

minden évfolyamon egységes, összehangolt tanmenetek alapján dolgozunk, amelyek a Kerettanterv, 

illetve a Helyi tanterv követelményeire épülnek. A hagyományos írásbeli és szóbeli számonkérési 

formák megtartása mellett az adott tanulócsoport sajátosságainak figyelembe vételével 

projektfeladatokra, kiselőadásokra, egyéb tanulói prezentációkra is módot biztosítunk.  

A történelem tanítása során felhasználjuk a dokumentum-és játékfilmeket, (és ezek részleteit), a 

digitális technika adta lehetőségeket, de a hagyományos, nyomtatott könyvek, folyóiratok is fontosak 

számunkra – elsősorban az ismeretterjesztő kiadványok, mint pl. a Rubicon, illetve egyes monográfiák, 

amelyek a tanulói érdeklődés felkeltésére, az önálló kutatómunka segítésére is alkalmasak.  

Célunk a magyar és az európai kultúra jobb megértésének elősegítése, a magyar történelem és az 

egyetemes történelem közti párhuzamok bemutatása, szűkebb régiónk múltjának alaposabb 

megismertetése.  

A 11-12. évfolyam fakultációs csoportjai az alapóraszámú csoportoknál heti 2 órával bővebb 

időkeretben tanulják a tantárgyat, elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülést szolgálva. A 

történelem tanítása során – a tantervi kereteken belül maradva – a kronologikus elv elsősége mellett 

lehetőség van a tananyag egy részének tematikus szempontok alapján történő feldolgozására  is főleg 

a rendszerező – ismétlő órákon. 

Mind az alapóraszámú, mind a fakultációs csoportokban célunk az önálló szóbeli-és írásbeli 

kifejezőkészség fejlesztése, a pontos fogalomhasználat, az árnyalt megfogalmazás, az önálló, logikus 

érvelés elősegítése. 
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A történelem tantárgy időkeretének felosztása alapóraszám esetén: 

 

9. évfolyam: 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 72 

 

Témakörök: Óraszám: 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 13 

Vallások az ókorban 8 

Hódító birodalmak 6 

A középkori Európa 12 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14 

A középkori Magyar Királyság fénykora 13 

Mélységelvű témák: A demokrácia Athénban / 
Az Árpád-kor uralkodói 

6 

Összes óraszám: 72 

 

 

 

 

10. évfolyam: 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 72 

 

Témakörök: Óraszám: 

A kora újkor 12 

A török hódoltság kora Magyarországon 10 

A felvilágosodás kora 6 

Magyarország a 18. században 10 

Új eszmék és az iparosodás kora 10 

A reformkor 10 

A forradalom és szabadságharc 1848 49-ben 8 

Mélységelvű témák: A földrajzi felfedezések / A 
XVIII. század demográfiai változásai 
Magyarországon 

6 

Összes óraszám: 72 
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11. évfolyam: 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 108 

 

Témakörök: Óraszám: 

Rendszerező ismétlés 12 

A nemzetállamok születése és a szocialista 
eszmék megjelenése 

10 

A dualizmus kori Magyarország 16 

A nagy háború 14 

Az átalakulás évei 14 

A két világháború között 10 

A Horthy-korszak 14 

Projektfeladatok, kiselőadások, múzeumi 
foglalkozás, stb.  

12 

Mélységelvű témák: Budapest világvárossá 
válása/ Pártok és parlamentarizmus a Horthy-
korszakban 

6 

Összes óraszám: 108 

 

12. évfolyam: 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 128 

Témakörök: Óraszám: 

A második világháború 18 

A két világrendszer szembenállása 10 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7 

A kádári diktatúra 7 

A kétpólusú világ és felbomlása és felbomlása 10 

A rendszerváltoztatás folyamata 8 

A világ a XXI. században 6 

Magyarország a XXI. században 6 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 
XX – XXI. században 

6 

Projektfeladatok, kiselőadások, múzeumi 
foglalkozás, stb.  

12 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 22 

Mélységelvű témák: Magyarország a második 
világháborúban/ Napjaink nemzetközi 
konfliktusai és Magyarország 

6 

Összes óraszám: 128 
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9. ÉVFOLYAM: 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

 ÓRASZÁM: 13 óra + 3 óra mélységelvű témához (Az athéni demokrácia) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam működése 

az Óbabiloni 

Birodalom példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, ékírás, 

múmia, Akropolisz, 

filozófia, jósda, olümpiai 

játékok, városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, rabszolga, 

patrícius, plebejus, consul, 

senatus, dictator, 

néptribunus, császár, 

amfiteátrum, gladiátor, 

provincia, légió, limes, 

polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy Sándor, 

Julius Caesar, Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az ókor, 

Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, Kr. 

e. 5. sz. közepe az athéni 

demokrácia fénykora, Kr. e. 

– Az állam szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén keresztül. 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni demokrácia 

és a római 

köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori athéni 

demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, vízvezetékek 

és utak. 

– A római jog néhány 

máig élő alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és írás 

elterjedése. 
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A római 

köztársaság 

– A vérségi, a vagyoni 

és a területi elv. 

– A római köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és Augustus. 

44. Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 Jeruzsálem 

lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: Mezopotámia, 

Babilon, Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia melletti 

érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni demokrácia 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy 

építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Látogatás a Szépművészeti Múzeumban / Aquincumban. 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

Politeizmus és 

monoteizmus 

– A politeizmus az 
ókori Keleten. 

– Görög és római 
istenek. 

– A zsidó 
monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, evangélium, 

püspök, zsinat. 

 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt hatásainak 
megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, személyek 
felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének végigkövetése 
térképen. 

A 

kereszténység 

kezdete 

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

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban. 
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– A 
Szentháromság-
tan. 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 

apostolok, Constantinus  

 

Kronológia: a keresztény 

időszámítás kezdete (Kr. 

e. és Kr. u.), 313 a milánói 

rendelet, 325 a niceai 

zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, helyszíneinek 
azonosítása bibliai idézetek 
alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység terjedésével 
kapcsolatos filmek/ 
filmrészletek, regények 
elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és 
zenei alkotások gyűjtése és 
elemzése bibliai témákról. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények 

elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

– Komplex óra lehetősége a görög vallásról / projektkészítés. 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége Nyugaton: 

a Római Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei Európa 
térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, Korán, 

kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, Mohamed, 

Nagy Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása, 622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, Bizánci 

Birodalom, Mekka, 

Poitiers, Frank 

Birodalom, Német-

római Császárság. 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek nyomon 
követése térkép 
segítségével a Kr. u. 
4–8. sz. időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti összefüggések 
feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai és a 
Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és az 
arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: Poitiers, 
Bizánc. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok 

alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 
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TÉMAKÖR: A középkori Európa  

 ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés rend, 

ferences rend, eretnek, 

inkvizíció, kolostor, 

katolikus, szent, kódex, 

román stílus, gótikus 

stílus, reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, rendi 

monarchia, keresztes 

hadjáratok, polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 a 

középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 a 

nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, levantei 

kereskedelmi hálózat, 

Velence, Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

– A középkor társadalmi, 
gazdasági, vallási és 
kulturális jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi csoportok 
közötti jogi különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása a 
középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 
rendi szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a középkori 
Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges források 
segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján, 
kitérve a zsidóság 
városiasodásban 
játszott szerepére, 
valamint az antijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

Az egyházi rend – Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendszer. 

– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, a 

középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – európai 
és magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 
hatalom és korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város és 
lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és távolsági 

kereskedelem. 
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– A reneszánsz 
építészet (európai 
és magyar példák). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost 

bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel 

hirdetése). 

– Középkori témájú film / filmrészlet megtekintése és értelmezése (Pl. A rózsa neve, Hetedik 

pecsét, stb.) 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

 ÓRASZÁM: 14 óra + 3 óra mélységelvű témára (Az Árpád-kor uralkodói) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 
Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet kérdései, 
a nyelvészet, a 
régészet, a néprajz 
és a genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség az 
Etelközben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – a 
lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, érsekség, 

tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős 

kereszt, szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent Gellért, 

Szent Imre, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, 

III. Béla, II. András, IV. 

Béla, Szent Margit. 

– A magyarság 
eredetére vonatkozó 
elméletek közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a történeti 
hagyomány és a 
történettudomány 
eredményeinek 
megkülönböztetése. 

– A kalandozó 
hadjáratok céljainak 
azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének a 
felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és az 

Az államalapítás – Géza és I. (Szent) 
István 
államszervező 
tevékenysége. 

– A földbirtokrendszer 
és a 
vármegyeszervezet. 

– Az egyházszervezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-korban 

– Szent László, az 
országépítő. 
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– Könyves Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 

– A kül- és belpolitika 
új irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: IV. 
Béla. 

– Az Árpádok európai 
kapcsolatai. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–1242 

a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kárpát-

medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól, 

valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán 

törvényeinek elemzésével. 

– Egy kiválasztott uralkodó portréja kreatív feladatok megoldásával (pl. fiktív interjú, 

krónikarészlet, „képregény”). 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
Az Anjouk – A királyi hatalom 

újbóli 
– A 14–15. századi 

magyar uralkodók 
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megszilárdítása I. 
Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, kilenced, 

bandérium, perszonálunió, 

sarkalatos nemesi jogok, 

fő- és köznemes, szabad 

királyi város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, szultán, 

szpáhi, janicsár, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, zsoldos, Corvina, 

Szent Korona, Szent 

Korona-tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. (Hunyadi) 

Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az Árpád-

ház kihalása,1308. I. Károly 

uralkodásának kezdete, 

1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, Csehország, 

osztrák tartományok, 

Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kolozsvár, 

Kenyérmező, Oszmán 

Birodalom. 

politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
az egyes 
személyek 
cselekedeteiről, 
döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán 
Birodalom főbb 
összecsapásainak 
felidézése. 

– Annak értékelése, 
hogy az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája milyen 
hatást gyakorolt a 
magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának 
jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 
Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, a 
politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 
trónig. 

– A központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem a 
török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális hagyatéka 

– Honfoglalás kori 
leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar geszták, 
krónikák és 
szentek legendái. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján. 
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– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott 

források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő 

emlékeiről. 

–  Látogatás Visegrádon / Esztergomban / Székesfehérvárott 

 

 

 

 

 

10. évfolyam: 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

 ÓRASZÁM: 12 + 3 óra mélységelvű témára (A földrajzi felfedezések és a kapitalizmus) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 
spanyol 
felfedezések. 

− A korai 
gyarmatosítás és 
következményei. 

− A 
világkereskedelem 
kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, tőkés, 

bérmunkás, kapitalizmus, 

bank, tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, református, 

anglikán, unitárius, vallási 

türelem, ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Apáczai 

− A felfedezők céljainak 
és útjainak 
bemutatása tematikus 
térképeken. 

− Információk gyűjtése a 
kialakuló 
világkereskedelem új 
útvonalairól, 
fontosabb termékeiről 
és szereplőiről. 

− Az új munkaszervezési 
formák bemutatása és 
összehasonlítása a 
céhes iparral. 

− Az európai régiók 
közötti gazdasági és 
társadalmi 
különbségek 
felismerése. 

− A reformáció okainak 
és következményeinek 
bemutatása. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és tőzsdék. 
− Az európai 

munkamegosztás 
és következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarországon  

− A reformáció 
előzményei 
(humanizmus és az 
egyházi reform 
igénye). 

− Luther és Kálvin 
fellépése. 
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− A protestáns 
egyházak 
megszerveződése 
és a 
protestantizmus 
elterjedése. 

− A reformáció 
eredményei 
Magyarországon 

Csere János, Habsburg-

dinasztia, V. Károly, 

Loyolai (Szent) Ignác, XIV. 

Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 1545 

a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a tordai 

határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− A katolikus és a 
protestáns tanítások 
és egyházszervezet 
összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 
irányzatai 
terjedésének nyomon 
követése térképen. 

− Vallás és politika 
összefonódásának 
felismerése.  

− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének és 
jelentőségének 
felismerése. 

− A katolikus egyház 
megújulási törekvései 
és a barokk művészet 
jellemzői közötti 
párhuzam felismerése. 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási konfliktusok 
Európában. 

− Etnikai sokszínűség 
és vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar 
protestáns és 
katolikus iskolák. 

− A katolikus 
megújulás és a 
barokk Európában 
és 
Magyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Egy választott indián kultúra bemutatása 

− Fogalomtár készítése a kapitalista gazdaságról, pl. részvény, tőzsde, stb. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról 

és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci 

Molnár Albert, Pázmány Péter). 

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarországon 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen 
előzményei, a kettős 
királyválasztás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

− A török 
hadjáratoknak és 
az ország három 
részre 
szakadásának 
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− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Személyek: I. Szulejmán, 

II. Lajos, (Szapolyai) 

János, I. Ferdinánd, Dobó 

István, Zrínyi Miklós (a 

szigetvári hős), Báthory 

István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 Buda 

eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 Szigetvár 

eleste, 1664 a vasvári 

béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

bemutatása 
térképeken. 

− A végvári élet 
felidézése 
különböző források 
(képek, irodalmi 
alkotások és 
filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország 
gazdasági 
lehetőségeinek és 
szerepének 
értelmezése 
adatok, grafikonok, 
diagramok alapján. 

− A török hódoltság 
hosszú távú 
hatásainak 
azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő fontos 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

A két magyar 

állam 

− A Magyar Királyság a 
Habsburg 
Birodalomban: rendi 
és abszolutista 
törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 
viszonylagos 
önállósága és 
aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 
európai 
munkamegosztásban. 

− Háborús békeévek: 
másfél évszázad 
hódoltság és az 
ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Komplex óra Zrínyi Miklósról / Balassiról / a magyarországi reneszánszról. 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 
feladatok 

A felvilágosodás − Tapasztalat és 
értelem − a 
felvilágosodás új 
világképe. 

− A felvilágosodás 
államelméletei. 

− A szabad verseny 
elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, elnök, 

miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, Adam 

Smith, George Washington, 

Maximilien Robespierre, 

Bonaparte Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 1789 

a francia forradalom, 1804–

1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, Waterloo. 

− A középkor és a 
felvilágosodás 
világképének 
összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteinek 
összehasonlítása 
különböző 
szempontok 
alapján. 

− A brit és az 
amerikai 
államszervezetet 
bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozatában 
megjelenő 
felvilágosult elvek 
azonosítása. 

− A forradalmi 
gondolat és a 
legitimitás 
eszméjének 
értelmezése, 
azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és az 

amerikai 

köztársaság 

működése 

− A parlamentáris 
rendszer: 
parlament és 
kormány. 

− Az elnöki 
rendszer: 
kongresszus és 
elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 
kitörése és az 
Emberi és polgári 
jogok 
nyilatkozata. 

− A jakobinus 
diktatúra. 

− Napóleon 
birodalma: a 
polgári 
berendezkedés 
exportja. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

− Vita az emberi jogok határairól 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 
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 ÓRASZÁM: 10 óra + 3 óra mélységelvű témára (Demográfiai változások a 18. századi 

Magyarországon) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 
Habsburg 
Birodalomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

− A szabadságharc 
politikai és katonai 
fordulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 1711 

a szatmári béke, 

1740–1780 Mária 

Terézia uralkodása, 

1780–1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A Rákóczi-szabadságharc 
céljainak és 
eredményeinek 
összevetése. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése 
térképek, képek és 
szöveges források 
segítségével. 

− Magyarország 
újranépesülésének és a 
folyamat eredményének 
értelmezése tematikus 
térképek segítségével. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 
politikai hátterének, 
valamint eredményeinek 
azonosítása. 

− Mária Terézia és II. József 
politikájának 
összehasonlítása. 

− II. József személyiségének 
bemutatása, 
uralkodásának mérlege, 
értékelése. 

− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 
kulturális eredményeinek 
azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, a 
szervezett 
betelepítés és az 
öntevékeny 
betelepülés. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és 
életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 
Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és 
reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 
kudarca. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal 

kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 
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− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete 

alapján. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
Liberalizmus, 

nacionalizmus és 

konzervativizmus 

− Liberalizmus: jogegyenlőség 
és alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 
nemzetépítés és 
nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom 
elutasítása. 

Fogalmak: liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James Watt, 

Thomas Edison, Henry 

Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New York. 

− A 19. század 
politikai 
eszméinek 
azonosítása 
szöveges 
források 
alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari 
nagyváros 
életkörülmé- 
nyeinek 
jellemzése. 

− Az ipari 
forradalmak 
ökológiai 
következmé-
nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások 
okainak 
feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 
hatásai. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

− Az ipari forradalom hatásai a hétköznapokra: kiselőadások / prezentációk / projekt 
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TÉMAKÖR: A reformkor 

 ÓRASZÁM: 10 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és a 

megyerendszer. 

− A reformkori Pest-

Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth 

Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a nemzetté 

válás bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról 

a főbb vitakérdésekben. 

− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és 

más szöveges forrásokban. 
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TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi 
hullám és 
március 15. 

− Az első magyar 
polgári 
alkotmány: az 
áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány 
tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, nemzetiség, 

honvédség, Függetlenségi 

nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei Artúr, 

Bem József, Klapka György, 

Ferenc József, Julius Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 15. 

a pesti forradalom, 1848. 

április 11. az áprilisi törvények, 

1848. szeptember 29. a 

pákozdi csata, 1849. április–

május a tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. október 

6. az aradi vértanúk és 

Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, Debrecen, 

Isaszeg, Világos, Komárom, 

Arad. 

− A reformkori 
elképzeléseknek, a 
forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi törvényeknek 
az összehasonlítása. 

− A forradalom 
eseményeinek 
felidézése források 
segítségével. 

− A szabadságharc 
néhány döntő 
csatájának 
bemutatása térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 
néhány kiemelkedő 
szereplőjének, illetve 
vértanújának 
bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek 
részvételének (pl. 
németek, szlávok, és 
zsidók) bemutatása a 
szabadságharcban és 
az azt követő 
megtorlás során. 

− A forradalom és a 
szabadságharc 
eredményeinek 
értékelése. 

− A magyar forradalom 
és szabadságharc 
elhelyezése az európai 
környezetben. 

A 

szabadságharc 

főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 
dinasztiával és a 
vele szövetkező 
nemzetiségekkel. 

− A tavaszi 
hadjárat. 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, 
kísérlet az önálló 
állam 
megteremtésére. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Legendák és valóság Görgey, Kossuth, Bem stb. szerepe a szabadságharcban – gyűjtőmunka, 

vitaóra. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről. 
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− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi 

szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

 

11. évfolyam: 

 

Rendszerező ismétlés: 12 óra 

 

Témák / altémák:  

A manufaktúrától a gyárig – a kapitalista gazdaság változásai – 3 óra 

A gondolkodás átalakulása: A modern természettudományos világkép, a felvilágosodás, az emberi 

jogok fogalma – 3 óra 

Gazdasági és társadalmi problémák Magyarországon 1711-1848 – 3 óra 

Országgyűlések, eszmék, politikai irányzatok a reformkori Magyarországon – 3 óra 

 

A rendszerező ismétléshez tartozó fogalmak, adatok és fejlesztési követelmények megegyeznek az 

adott témaköröknél szereplőkkel. 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és a 

munkásmozgalom 

− Szocializmus: 
társadalmi egyenlőség 
és tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmus. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmus, 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, gazdasági 
és kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 

A polgári 

nemzetállam 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
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megteremtése 

(Németország, 

Amerikai Egyesült 

Államok, Japán) 

(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–1865 

az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

és a 
keresztényszociális 
eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi 

hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült Államok 

terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 16 óra + 3 óra mélységelvű témára (Budapest világvárossá válása) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés és a 

dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös ügyek, 

közjogi kérdés, húsvéti 

cikk, dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok szerint, 

illetve másfél 

évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 



179 

 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 1848/1867–

1916 Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a nemzetiségi 

törvény, a népiskolai 

törvény, 1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, adatsorok 

és etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági változások 

elemzése, értékelése 

adatsorok, szöveges 

és képi források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és németek 

szerepe a 

polgárosodásban. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországon 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás Európából 

és Magyarországról. 

− A földkérdés és a vidék. 

− A nagyvárosi életforma: 

Budapest a világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és szórakozás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok 

közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára. 
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− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata 

szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

− Wekerlei városismereti séta. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás okai 
és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi érdekek 
és konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete – 
balkáni konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, Románia, 
Szerbia, 
Olaszország. 

− A gyarmati terjeszkedést, 
valamint az első 
világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és a 
frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús propaganda. 

− A hagyományos 
világrend felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország a 

világháborúban 

− Magyar frontok, nagy 
csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar hadifoglyok 

sorsa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű 

ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ 

született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős 

életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák 

gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból. 

 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalom, 

fehér különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

− Közép-Európa első 
világháború előtti és 
utáni térképének 
összehasonlítása, a 
területi változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és a 
lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése források 
alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete és 
kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a fegyveres 
ellenállás kérdése. 

A 

tanácsköztársaság 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 
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és az 

ellenforradalom 

 

− A proletárdiktatúra és 
a vörösterror. 

− Az északi hadjárat és 
a tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 1918. 

október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a győztes 
hatalmak közép-
európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, népességi, 
gazdasági és katonai 
következményeinek 
bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes hatalmak 
területi 
veszteségeinek 
összehasonlítása. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend kialakítása.  

− Az önrendelkezés elve 
és a hatalmi érdekek 
gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt közép-
európai régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési elv 
megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror, 

román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar kultúrában 

betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek, 

művészeti alkotások, intézmények). 
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− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata, 

elemzése. 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális diktatúra 
és a pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság és 
a kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, személyi 

kultusz, koncepciós per, 

GULAG, holodomor, 

államosítás, kollektivizálás, 

kulák, tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. Sztálin, 

Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 a 

náci hatalomátvétel, 1938 

az Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, adatsorok, 
ábrák segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedelem 
összeomlása. 

− A 
munkanélküliség. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialista 

Németország 

− A 
nemzetiszocialista 
ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror eszközei. 
− Terjeszkedés a 

háború előtt. 
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Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), Moszkva, 

Berlin. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra 

szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német 

választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült 

Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra +3 óra mélységelvű témára (Pártok és parlamentarizmus a 

Horthy-korszakban) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

− A klebelsbergi oktatás- 
és kultúrpolitika 
eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, Egységes 

Párt, numerus 

clausus, pengő, 

Magyar Nemzeti 

Bank, Szent István-i 

állameszme, magyar 

népi mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kuno, 

Gömbös Gyula, Weiss 

Manfréd, Szent-

Györgyi Albert. 

 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 

− A bethleni gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
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− Tudomány és 
művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai és 
lehetőségei – a revízió 
első eredményei. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak főbb 
társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és a 
revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép és 
statisztikai adatok 
alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen, 

Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− Vita a cenzusos, illetve az általános választójog előnyeiről / hátrányairól. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. 

Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

Projektfeladatok / kiselőadások, stb., néhány lehetséges téma:  

(Összesen 12 óra használható fel a tanévben, az adott tanulócsoport érdeklődésének / 

lehetőségeinek függvényében) 

 

Természetátalakítás a történelmi Magyarországon 1867 -1914 

Tömegközlekedés a régi Budapesten 

Kávéházi kultúra a századfordulón 
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Járványok, betegségek, egészségügy a XIX. század második felétől a XX. század első évtizedeiig 

Bűn és bűnüldözés a XX. század elején 

Haditechnika, fegyverek a világháborúban 

 

12. évfolyam: 

TÉMAKÖR: A második világháború 

 ÓRASZÁM: 18 óra + 3 óra mélységelvű témára (Magyarország a második világháborúban) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalmak 

sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német és 
szovjet megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy László, 

Kállay Miklós, Bajcsy-

Zsilinszky Endre, 

Edmund Veesenmayer, 

Szálasi Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

− A tengelyhatalmak 1939 
előtti terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges források 
és adatsorok alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása térképeken, 
képi és szöveges 
források segítségével (pl. 
Don-kanyar, Árpád-
vonal, tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 

A szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország a 

második 

világháborúban: 

mozgástér és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió elleni 
háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német megszállás 

és következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 
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− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésére 
Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

Kronológia: 1938 az első 

zsidótörvény, 1939 a 

második zsidótörvény, 

1939–45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. Magyarország 

deklarálja a hadiállapot 

beálltát, 1941. 

december 7. Pearl 

Harbor bombázása, 

1941 a harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február a 

sztálingrádi csata vége, 

1944. március 19. 

Magyarország német 

megszállása, 1944. 

június 6. partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 1945. 

május 9. az európai 

háború vége, 1945. 

augusztus 6. 

atomtámadás Hirosima 

ellen. 

 

Topográfia: Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, Észak-

Erdély, Don-kanyar, 

Kamenyec Podolszk 

Árpád-vonal, Auschwitz, 

világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi források 
és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges deportálások 
és a szovjet 
megszállás  jellemzőinek 
és következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak bemutatása 
különböző források 
alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének és 
mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és a 
polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és a 
nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

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

Szolyva. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború 

kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai 

nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról 

források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete (ENSZ), 

kitelepítés, hidegháború, 

vasfüggöny, szuperhatalom, 

Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa (KGST), 

Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, a 

berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. Truman, 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeinek 
bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
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űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok (Korea, 
Szuez, Kuba, 
Vietnam, 
Afganisztán). 

Nyikita Sz. Hruscsov, John F. 

Kennedy, Mahátma Gandhi, 

Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az NSZK 

és az NDK megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, Afganisztán.  

jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a keleti 
blokk gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 

− A 
gyarmatbirodalmak 
felbomlása. 

− Izrael megalapítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális 

forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországon 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, földosztás, 

államosítás, forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott magyar 
parlamentarizmus és 
az egypárti diktatúra 
összehasonlítása. 
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földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendszer: 
választások 1945, 
1947. 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, Rajk 

László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott eszközök 
azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta meg 
az ország sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a Rákosi-
rendszer példáján. 

− A diktatúra kulturális 
jellemzőinek 
felismerése képeken, 
művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

A szovjetizálás 

Magyarországon 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó 

korkép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő 

Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 
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TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A forradalom − A forradalom okai és 

közvetlen előzményei. 
− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi Bizottságok, 
Munkástanácsok, nemzeti 
összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, Molotov-
koktél, munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő Ernő, 
Maléter Pál, Nagy 
Imre, Iván Kovács 
László, Pongrátz 
Gergely, Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseinek 
bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és leverése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Javasolt 

tevékenységek 
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A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista átszervezése. 

− Hamis társadalmi béke 
– a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmus, 

„három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 Nagy 

Imre és társainak 

kivégzése, 1968 az új 

gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a Kádár-
rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a Kádár-
rendszer idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és a 
második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus”. 

− Népesedési folyamatok. 
− Kultúrpolitika, 

korlátozott 
nyilvánosság. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra 

időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 20. század 

második felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
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− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, Szolidaritás.  

 

Személyek: Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, II. 

János Pál, Ronald 

Reagan, Helmuth 

Kohl. 

 

Kronológia: 1975 a 

helsinki értekezlet, 

1989 a berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatás 

Közép-Európában, 

1991 a Szovjetunió 

felbomlása, 1991–

95 a délszláv 

háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, Ukrajna. 

jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeinek 
bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása konkrét 
példák alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

A szocializmus válsága 

és megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a délszláv 
háború. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok 

keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt válsága: 
reformkommunisták 

Fogalmak: 

adósságspirál, Magyar 

Demokrata Fórum 

(MDF), Szabad 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső és 
belső tényezők 
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és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, a 
tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítás. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrata 

Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, kárpótlás, 

jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh Miklós, 

Horn Gyula, Antall 

József, Göncz Árpád, 

Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatás 
főbb állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatás 
legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok alapján. 

− A kádári diktatúra 
és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 
különböző ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: alkuk 
és kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a külföldi 
tőke szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században  

ÓRASZÁM: 6 óra + 3 óra mélységelvű téma (Napjaink nemzetközi konfliktusainak hatása 

Magyarországra) 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalatok 
a globális 
térben. 

Fogalmak: modern 

kori migráció, 

multikulturalizmus, 

párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság résztvevőinek 
elhelyezése a globális térben. 

– A transznacionális vállalatok 
működésének bemutatása 
konkrét példák alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás problémáinak 
áttekintése. 

– A migráció okainak feltárása 
(a gazdasági bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. Közel-
Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok és 
terrorizmus. 

− Globalizáció és 
kultúra. 

− A hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

 ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatás 

óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 a 

római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

− Az Alaptörvény 
fontosabb pontjainak 
felidézése. 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak áttekintése. 

− Magyarország nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai integráció 
főbb állomásai: 
mélyítés és bővítés. 

− Az Európai Unió főbb 
szervei és működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 
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Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus 

Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző 

nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

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

 ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban – 
a szórványmagyarság. 

Fogalmak: kitelepítés, 

Beneš-dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: Esterházy 

János, Márton Áron, 

Tőkés László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségének 
bemutatása. 

− A magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források alapján. 

− A magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A magyarországi 

nemzetiségek, a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az 

adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 

 

Rendszerező ismétlés, felkészülés az érettségire: 22 óra. Az adott tanévben érvényes középszintű 

szóbeli témakörök figyelembe vételével. 

 

Projektfeladatok, prezentációk, kiselőadások, stb.: 12 óra (Az adott tanulócsoport érdeklődésének 

/ lehetőségeinek függvényében) 

 

Néhány lehetséges téma: 

Demográfiai változások Magyarországon 1945 után 

Egy hazai kisebbség jelenkori helyzetének bemutatása 

A természeti környezet átalakítása (Pl. a szocialista iparosítás / a rendszerváltoztatás utáni 

struktúraváltás hatásai) 

Nagy – Budapest története 1950 után 

Egy regionális konfliktus napjainkban 

Hadviselés az internet korában  
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A történelem tantárgy órakeretének felosztása a fakultációs tanulócsoportokban:  

(Érvényes felmenő rendszerben, a 2022 / 2023-as tanévtől) 

11. évfolyam: 

Heti óraszám: 5 

Éves óraszám: 180 

Témakörök: Óraszám: 

Rendszerező ismétlés 24 

A nemzetállamok születése és a szocialista 
eszmék megjelenése 

18 

A dualizmus kori Magyarország 22 

A nagy háború 22 

Az átalakulás évei 22 

A két világháború között 20 

A Horthy-korszak 20 

Projektfeladatok, kiselőadások, múzeumi 
foglalkozás, stb.  

20 

Mélységelvű témák: Budapest világvárossá 
válása/ Pártok és parlamentarizmus a Horthy-
korszakban 

12 

Összes óraszám: 180 

 

12. évfolyam: 

Heti óraszám: 6 

Éves óraszám: 192 

Témakörök: Óraszám: 

A második világháború 20 

A két világrendszer szembenállása 20 

Háborútól forradalomig 20 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 10 

A kádári diktatúra 10 

A kétpólusú világ és felbomlása  14 

A rendszerváltoztatás folyamata 10 

A világ a XXI. században 10 

Magyarország a XXI. században 10 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 
XX – XXI. században 

10 

Projektfeladatok, kiselőadások, múzeumi 
foglalkozás, stb.  

20 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 30 
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Mélységelvű témák: Magyarország a második 
világháborúban/ Napjaink nemzetközi 
konfliktusai és Magyarország 

8 

Összes óraszám: 192 

 

11. évfolyam: 

Rendszerező ismétlés: 24 óra 

 

Témák / altémák:  

A manufaktúrától a gyárig – a kapitalista gazdaság változásai – 4 óra 

Rendi, abszolút és alkotmányos monarchiák – 4 óra 

Reformáció, ellenreformáció, vallásháborúk – 4 óra 

Az újkor nagy háborúi a XVII-XVIII. században – 3 óra 

A gondolkodás átalakulása: A modern természettudományos világkép, a felvilágosodás, az emberi 

jogok fogalma – 3 óra 

Gazdasági és társadalmi problémák Magyarországon 1711-1848 – 3 óra 

Országgyűlések, eszmék, politikai irányzatok a reformkori Magyarországon – 3 óra 

 

A rendszerező ismétléshez tartozó fogalmak, adatok és fejlesztési követelmények megegyeznek az 

adott témaköröknél szereplőkkel. 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

 ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és a 

munkásmozgalom 

− Szocializmus: 
társadalmi egyenlőség 
és tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, gazdasági 
és kulturális 
szempontokból.  
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− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmus. 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmus, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

anarchizmus, 

revizionizmus, 

cionizmus, emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Lee tábornok, 

Cavour, Otto von 

Bismarck, Karl Marx, 

Friedrich Engels, Eduard 

Bernstein, Mihail 

Bakunyin, XIII. Leó Pápa. 

 

Kronológia: 1861–1865 

az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

− A polgári állam 
feladatköreinek és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociális 
eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Olaszország, 

Amerikai Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi 

hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült Államok 

terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 22 óra + 6 óra mélységelvű témára (Budapest világvárossá válása) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A kiegyezés és a 

dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös ügyek, 

közjogi kérdés, húsvéti 

cikk, dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Nemzeti Munkapárt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt, 

polgári radikalizmus, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

torlódó társadalom, 

népoktatás, Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Jászi Oszkár, Garami 

Ernő, Lőw Emánuel, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd, 

Podmaniczky Frigyes. 

 

Kronológia: 1848/1867–

1916 Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a nemzetiségi 

törvény, a népiskolai 

törvény, 1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok szerint, 

illetve másfél 

évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, adatsorok 

és etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági változások 

elemzése, értékelése 

adatsorok, szöveges 

és képi források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és németek 

szerepe a 

polgárosodásban. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországon 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás Európából 

és Magyarországról. 

− A földkérdés és a vidék. 

− A nagyvárosi életforma: 

Budapest a világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és szórakozás. 
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Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok 

közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata 

szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

− Wekerlei városismereti séta. 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 22 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás okai 
és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi érdekek 
és konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete – 
balkáni konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi hatalmak, 

hadigazdaság, 

anyagcsata, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

− A gyarmati terjeszkedést, 
valamint az első 
világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és a 
frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús propaganda. 
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− A hagyományos 
világrend felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, Doberdó 
Isonzó, Gallipoli,  
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Magyarország a 

világháborúban 

− Magyar frontok, nagy 
csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar hadifoglyok 

sorsa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű 

ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ 

született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős 

életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák 

gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból. 

 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 22 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

− Közép-Európa első 
világháború előtti és 
utáni térképének 
összehasonlítása, a 
területi változások 
azonosítása és 
indoklása. 



205 

 

hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalom, 

fehér különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 1918. 

október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és a 
lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése források 
alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a győztes 
hatalmak közép-
európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, népességi, 
gazdasági és katonai 
következményeinek 
bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete és 
kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a fegyveres 
ellenállás kérdése. 

A 

tanácsköztársaság 

és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra és 
a vörösterror. 

− Az északi hadjárat és 
a tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend kialakítása.  

− Az önrendelkezés elve 
és a hatalmi érdekek 
gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt közép-
európai régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési elv 
megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 
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− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 

határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes hatalmak 
területi 
veszteségeinek 
összehasonlítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror, 

román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar kultúrában 

betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek, 

művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata, 

elemzése. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális diktatúra 
és a pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság és 
a kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, személyi 

kultusz, koncepciós per, 

GULAG, holodomor, 

államosítás, kollektivizálás, 

kulák, tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

defláció, fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, élettér – 

elmélet, Kristályéjszaka,  

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. Sztálin, 

Adolf Hitler, F.D. Roosevelt, 

J. Keynes. 

 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, adatsorok, 
ábrák segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedelem 
összeomlása. 

− A 
munkanélküliség. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialista 

Németország 

− A 
nemzetiszocialista 
ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror eszközei. 
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− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 a 

náci hatalomátvétel, 1938 

az Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), Moszkva, 

Berlin. 

működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra 

szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német 

választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült 

Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra +6 óra mélységelvű témára (Pártok és parlamentarizmus a 

Horthy-korszakban) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

Fogalmak: 

kormányzó, Egységes 

Párt, numerus 

clausus, pengő, 

Magyar Nemzeti 

Bank, Szent István-i 

állameszme, magyar 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
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− A klebelsbergi oktatás- 
és kultúrpolitika 
eredményei. 

népi mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kuno, 

Gömbös Gyula, 

Darányi Kálmán, 

Imrédy Béla, Weiss 

Manfréd, Szent-

Györgyi Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

európai 
országokéval. 

− A bethleni gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak főbb 
társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és a 
revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép és 
statisztikai adatok 
alapján. 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai és 
lehetőségei – a revízió 
első eredményei. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen, 

Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− Vita a cenzusos, illetve az általános választójog előnyeiről / hátrányairól. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. 

Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

Projektfeladatok / kiselőadások, stb., néhány lehetséges téma:  

(Összesen 20 óra használható fel a tanévben, az adott tanulócsoport érdeklődésének / 

lehetőségeinek függvényében) 
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Természetátalakítás a történelmi Magyarországon 1867 -1914 

Tömegközlekedés a régi Budapesten 

Kávéházi kultúra a századfordulón 

Járványok, betegségek, egészségügy a XIX. század második felétől a XX. század első évtizedeiig 

Bűn és bűnüldözés a XX. század elején 

Haditechnika, fegyverek a világháborúban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam: 

TÉMAKÖR: A második világháború 

 ÓRASZÁM: 20 óra + 4 óra mélységelvű témára (Magyarország a második világháborúban) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalmak 

sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

− A tengelyhatalmak 1939 
előtti terjeszkedésének 
végigkövetése és 
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paktum): német és 
szovjet megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy László, 

Kállay Miklós, Bajcsy-

Zsilinszky Endre, 

Edmund Veesenmayer, 

Szálasi Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az első 

zsidótörvény, 1939 a 

második zsidótörvény, 

1939–45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. Magyarország 

deklarálja a hadiállapot 

beálltát, 1941. 

december 7. Pearl 

Harbor bombázása, 

értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges források 
és adatsorok alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása térképeken, 
képi és szöveges 
források segítségével (pl. 
Don-kanyar, Árpád-
vonal, tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi források 
és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges deportálások 
és a szovjet 
megszállás  jellemzőinek 

A szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország a 

második 

világháborúban: 

mozgástér és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió elleni 
háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német megszállás 

és következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 

− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésére 
Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és a 
polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és a 
nürnbergi per. 
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Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

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

1941 a harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február a 

sztálingrádi csata vége, 

1944. március 19. 

Magyarország német 

megszállása, 1944. 

június 6. partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 1945. 

május 9. az európai 

háború vége, 1945. 

augusztus 6. 

atomtámadás Hirosima 

ellen. 

 

Topográfia: Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, Észak-

Erdély, Don-kanyar, 

Kamenyec Podolszk 

Árpád-vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

és következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak bemutatása 
különböző források 
alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének és 
mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború 

kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai 

nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 
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− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról 

források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete (ENSZ), 

kitelepítés, hidegháború, 

vasfüggöny, szuperhatalom, 

Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa (KGST), 

Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, a 

berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. Truman, 

Nyikita Sz. Hruscsov, John F. 

Kennedy, Mahátma Gandhi, 

Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az NSZK 

és az NDK megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeinek 
bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a keleti 
blokk gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok (Korea, 
Szuez, Kuba, 
Vietnam, 
Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 

− A 
gyarmatbirodalmak 
felbomlása. 

− Izrael megalapítása. 
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(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, Afganisztán.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális 

forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországon 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendszer: 
választások 1945, 
1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, földosztás, 

államosítás, forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, Rajk 

László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott magyar 
parlamentarizmus és 
az egypárti diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott eszközök 
azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta meg 
az ország sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a Rákosi-
rendszer példáján. 

− A diktatúra kulturális 
jellemzőinek 
felismerése képeken, 
művészeti 
alkotásokon. 

A szovjetizálás 

Magyarországon 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
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mindennapi 
életre. 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő 

Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A forradalom − A forradalom okai és 

közvetlen előzményei. 
− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi Bizottságok, 
Munkástanácsok, nemzeti 
összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, Molotov-
koktél, munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő Ernő, 
Maléter Pál, Nagy 
Imre, Iván Kovács 
László, Pongrátz 
Gergely, Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 
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− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és leverése. 

1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

nemzetközi 
összefüggéseinek 
bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista átszervezése. 

− Hamis társadalmi béke 
– a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmus, 

„három T”. 

 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a Kádár-
rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a Kádár-
rendszer idején. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és a 
második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus”. 

− Népesedési folyamatok. 
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− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 Nagy 

Imre és társainak 

kivégzése, 1968 az új 

gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra 

időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 20. század 

második felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, Szolidaritás.  

 

Személyek: Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, II. 

János Pál, Ronald 

Reagan, Helmuth 

Kohl. 

 

Kronológia: 1975 a 

helsinki értekezlet, 

1989 a berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatás 

Közép-Európában, 

1991 a Szovjetunió 

felbomlása, 1991–

95 a délszláv 

háború. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeinek 
bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása konkrét 
példák alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

A szocializmus válsága 

és megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
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magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a délszláv 
háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, Ukrajna. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok 

keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt válsága: 
reformkommunisták 
és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, a 
tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítás. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, Magyar 

Demokrata Fórum 

(MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrata 

Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, kárpótlás, 

jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső és 
belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatás 
főbb állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatás 
legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok alapján. 

− A kádári diktatúra 
és az új 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 
különböző ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 
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− A rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: alkuk 
és kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh Miklós, 

Horn Gyula, Antall 

József, Göncz Árpád, 

Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a külföldi 
tőke szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században  

ÓRASZÁM: 10 óra + 4 óra mélységelvű téma (Napjaink nemzetközi konfliktusainak hatása 

Magyarországra) 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

Fogalmak: modern 

kori migráció, 

multikulturalizmus, 

párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság résztvevőinek 
elhelyezése a globális térben. 

– A transznacionális vállalatok 
működésének bemutatása 
konkrét példák alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás problémáinak 
áttekintése. 
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− Óriásvállalatok 
a globális 
térben. 

– A migráció okainak feltárása 
(a gazdasági bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. Közel-
Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok és 
terrorizmus. 

− Globalizáció és 
kultúra. 

− A hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

 

 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok 
Fejlesztési feladatok 
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A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatás 

óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 a 

római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb pontjainak 
felidézése. 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak áttekintése. 

− Magyarország nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai integráció 
főbb állomásai: 
mélyítés és bővítés. 

− Az Európai Unió főbb 
szervei és működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus 

Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző 

nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

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

 ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztési 

feladatok 
A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban – 
a szórványmagyarság. 

Fogalmak: kitelepítés, 

Beneš-dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: Esterházy 

János, Márton Áron, 

Tőkés László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségének 
bemutatása. 

− A magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források alapján. 

− A magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A magyarországi 

nemzetiségek, a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az 

adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 
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Rendszerező ismétlés, felkészülés az érettségire: 30 óra. Az adott tanévben érvényes középszintű 

szóbeli témakörök figyelembe vételével. 

 

Projektfeladatok, prezentációk, kiselőadások, stb.: 20 óra (Az adott tanulócsoport érdeklődésének 

/ lehetőségeinek függvényében) 

 

Néhány lehetséges téma: 

Demográfiai változások Magyarországon 1945 után 

Egy hazai kisebbség jelenkori helyzetének bemutatása 

A természeti környezet átalakítása (Pl. a szocialista iparosítás / a rendszerváltoztatás utáni 

struktúraváltás hatásai) 

Nagy – Budapest története 1950 után 

Egy regionális konfliktus napjainkban 

Hadviselés az internet korában  
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A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Helyi tanterve állampolgári ismeretek tantárgyból: 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanításának alapvető fejlesztési céljai a Kispesti Deák Ferenc 

Gimnáziumban: 

Az Állampolgári ismeretek a végzős évfolyamon, a 2023 / 2024. tanévtől felmenő rendszerben 

oktatott tantárgy, heti 1, évi 32 órában. Alapvető célja a társadalomföldrajzi, történelmi, és részben 

biológiai ismeretek szintetizálása, kiegészítése. A tudatos állampolgári magatartás elősegítése, az 

önálló ügyintézés, a felelős pénzügyi döntések meghozatala az egyén és a társadalom számára 

egyaránt nélkülözhetetlen. 

A tantárgy komplex módon közelíti meg a jelenkori problémákat, a tanulók teljesítményét a 

hagyományos írásbeli dolgozat, illetve szóbeli feleletek mellett projektek, csoportmunka, 

prezentációk segítségével is mérni kívánjuk. A digitálisan, vagy papír alapon hozzáférhető statisztikai 

adatok, ábrák, grafikonok megfelelő értelmezése, az alapvető szociológiai, politikai és közgazdasági 

fogalmak megfelelő használata, az önálló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség javítása szintén célja a 

tantárgy oktatásának. 

 

A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 32 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  Óraszám 

A család, a családi szocializáció  3 
A család gazdálkodása és pénzügyei 2 
Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 
felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 
A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 6 
A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 
Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 
Bankrendszer, hitelfelvétel 4 
Vállalkozás és vállalat  2 

Összes óraszám: 32 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 
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ÓRASZÁM: 3 óra 

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

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

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

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt 

tervezés, felelősség. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az érvelés készségének fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

− A családtervezés szempontjai és szakaszai 

− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

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

− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, családtervezés; 

Szerepek a családban; Családi szocializáció 

FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 

− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 

− Plakátkészítés a családi szerepekről 

− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai jelentőségéről 

− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell 

átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 
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TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
 ÓRASZÁM: 2 óra 

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

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A családi költségvetés felépítése 

− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 

családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

FOGALMAK 
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 

− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi háztartás, 

a család pénzügyei 

− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása szabadon 

választott műfajban 

− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 

− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 

− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az 

előtakarékosság lehetőségeiről  

 



 

226 

 

 

 

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

felelősségvállalás 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

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

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

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

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

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

− A társadalmi normák fontosságának megismerése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 

− Az állampolgári jogok és kötelességek  

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

intézménye 

− A választójog és feltételei 

− A jövő nemzedékek jogai 
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− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 

− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

 

− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

FOGALMAK 
állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, 

polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető magatartás, állampolgári 

felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, állampolgári részvétel, 

választási rendszer, országgyűlési választás, önkormányzati választás, európai parlamenti választás, 

népszavazás, politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, 

jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, 

jogi személy, jogképesség, közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 

− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 

− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 

− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson keresztül 

− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 között, vagy 

népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 

− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a média-

megjelenések segítségével 

− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 

− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

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

– felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 

– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 

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

megőrzésében betöltött szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges megnyilvánulási 

formáit; 

– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

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

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 
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– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 

− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

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

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 

− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül élő 

magyarság identitásának megőrzésében 

 

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

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

honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok szerepe a globális világban és 

az Európai Unióban 

FOGALMAK 
nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvédség, 

különleges működési rend, nemzetállam; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 

fontosságáról 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   

− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 

− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 

− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 

− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 

− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 
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− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

felelősség; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

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

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A hatalmi ágak  

− A magyar állam intézményrendszere 

− A kormány és szervei 

− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

− A törvényalkotás folyamata 

− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus államrendben 

− Az állam gazdasági feladatai 

− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 
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− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A gazdaság 

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

FOGALMAK 
állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, országgyűlési 

bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, miniszterelnök, miniszter, 

államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági 

határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, 

főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási szintű ügyészségek, az alapvető jogok 

biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, 

járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak legfontosabb 

intézményeiről 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 

− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat költségeinek 

részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  

− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek 

gyűjtése 

− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási 

feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  

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

rendvédelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 

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

felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

 ÓRASZÁM: 3 óra 

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

– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
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− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 

− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

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

megismerése 

− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 

− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, 

kölcsön- és biztosítási szerződés 

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

− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

 

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

munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

FOGALMAK 
hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, polgármesteri 

hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, képviselőtestület, 

munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, 

munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, 

kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló kutatómunka 

keretében  

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező hivatalok 

csoportosítása 

− Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 

− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 

− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, szereplésről 

− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 

− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi következményei, a 

munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 
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 ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

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

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 

− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak megismerése 

− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 

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

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

− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

FOGALMAK 
fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békéltető 

testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített környezet, 

klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése az 

internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 

− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 

− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a természeti 

környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  

− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 

odafigyelnie a vásárlónak 

− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és esetmegbeszélés 

keretében történő feldolgozása 

− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető tényezők, a 

legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása prezentáció formájában 

TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 
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 ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

− A pénzügyi intézetek típusai 

− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

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

Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

FOGALMAK 
Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 

intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, jövedelemarányos 

törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató (THM), futamidő, 

követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 

− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  

− Plakát készítése a hitel kockázatairól 

− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 

− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 

− Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor működését 

szabályozó tevékenységéről 

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 

 ÓRASZÁM: 2 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A vállalkozás fogalmának értelmezése 

− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

− Az üzleti terv fogalma, célja  

− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

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

fajtái 

FOGALMAK 
jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, 

startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi 

tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 

− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 

− Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   

− Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 

 

1. Élő idegen nyelv  

1.1. Óraszámok 

2. Bevezető - Általános célok 

2.1. Kompetencia alapú nyelvoktatás 

2.2. A kompetenciafejlesztés céljai 

3. A nyelvtanítás sikeressége 

3.1. 9-10 évfolyam 

3.2. 11-12. évfolyam  

4. Nyelvi előkészítő évfolyam – Általános jellemzők 

4.1. Angol, mint első idegen nyelv a nyelvi előkészítős osztályok számára – 9. Nyek évfolyamon 

4.2. Angol, mint első idegen nyelv a nyelvi előkészítős csoportok számára – 9-12. évfolyamon 

4.3. Angol, mint második idegen nyelv a német nemzetiségi csoport számára a 9. Nyek 

évfolyamon 

4.4. Angol, mint második idegen nyelv a német nemzetiségi csoport számára a 9-12. évfolyamon 

4.5. Választott idegen nyelv  

4.6. Német, mint választott idegen nyelv –Nyek képzésben 

4.7 Francia, mint választott idegen nyelv – Nyek képzésben 

4.8 Orosz, mint választott idegen nyelv – Nyek képzésben 

5. Négyévfolyamos képzés (média szak) 

5.1. Angol, mint első idegen nyelv 

5.2. Német, mint választott idegen nyelv 

5.3. Francia, mint választott idegen nyelv 

5.4. Orosz, mint választott idegen nyelv 

5.5. Olasz, mint választott idegen nyelv 

6. Kiegészítő nyelvoktató német nemzetiségi csoport 

6.1. Német nyelv  

6.2. Német népismeret 

7. Fakultáció 

8. Értékelési rendszer 

9. A kompetencia alapú nyelvoktatás értékelési alapelvei 

10. Közös Európai Referenciakeret (KER) szintek 
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1. ÉLŐ IDEGEN NYELV 

 

A kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban négy- és ötévfolyamos képzés keretében lehet idegen nyelveket 

tanulni: 

 

Első idegen nyelv angol 

Választott idegen nyelv angol, német, francia, orosz, olasz  

Nemzetiségi nyelvoktató forma német 

 

1.1 ÓRASZÁMOK 

Négyévfolyamos képzés 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Első idegen nyelv óraszám 3 3 4 4 

Elérendő cél:  A2  B1+ 

Választott idegen nyelv 
óraszám 

3 3 3 3 

Elérendő cél:  A1  A2 

 

Ötévfolyamos képzés 

Évfolyam 9.Nyek 9. 10. 11. 12. 

Első idegen nyelv 
óraszám/hét 

13 5 5 4 4 

Elérendő cél:   B2-  C1- 

Választott idegen nyelv 
óraszám/hét 

5 3 3 4 4 

Elérendő cél:   B1  B2 

Nemzetiségi nyelvoktató 
forma + népismeret  
óraszám/hét 

5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 

Elérendő cél:   B2-  C1- 

Nemzetiségi nyelvoktató 
forma, angol nyelv 
óraszám/hét 

13 3 3 4 4 

Elérendő cél:   B1  B2 
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2. BEVEZETŐ 

  ÁLTALÁNOS CÉLOK 

 

Az idegennyelv-oktatásunk alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER)1, a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása 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 tevékenységekhez is szükségesek. 

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

az egyes kompetenciákra épül. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során 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 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, szerkesztésének 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 szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok 

között különböző alkalmakkor szabályozzák 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 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 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 kommunikáció iránti 

nyitottságot. 

                                                           
1 Az Élő idegen nyelvi helyi tanterv leírásának végén megtalálható 
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Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében 

szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás 

olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében 

is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

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

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

 

 

2.1 KOMPETENCIA ALAPÚ NYELVOKTATÁS 

 

Az idegennyelv-tanulás hatékonyságának növelése érdekében szükség van az 

idegennyelv-tanítási gyakorlat megújítására. A modernizációt kompetencia alapú 

nyelvtanítási programok további erősítésével kívánjuk megvalósítani. Ez a 

kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztését jelenti.  

A kommunikatív nyelvi kompetenciák teszik képessé az egyént arra, hogy nyelvi 

eszközök alkalmazásával cselekedjen. A nyelvhasználat során a kommunikatív nyelvi 

kompetencia receptív és produktív nyelvi tevékenységekben nyilvánul meg, szóban 

vagy írásban. A kommunikatív nyelvi kompetenciák szorosan összefonódnak az 

általános kompetenciákkal, amelyek nem kifejezetten a nyelvre vonatkoznak, de 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia nyelvi, szociolingvisztikai és pragmatikai 

elemekből tevődik össze. A nyelvi kompetenciák körébe tartozik a lexikális, a 

grammatikai, a szemantikai, a fonológiai, a helyesírási és a helyes kiejtési 

kompetencia. E kompetenciák formális ismerete és a használatukra való képesség 

teszi lehetővé a nyelvhasználó számára, hogy mondanivalóját helyesen és értelmesen 

megformálja.  

Idegennyelv-oktatásunk legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. A célok pontosítása során 

három szempontot kell feltétlenül figyelembe vennünk: egyrészt a tanulók és a 

társadalom szükségleteit, másrészt azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, 

amelyek e szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek, harmadrészt pedig a 

feladatok elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat.  

 

 

2.2 A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS CÉLJAI 
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A kompetencia fejlesztés céljai között olyan célokat értünk, amelyek nem közvetlenül a nyelvi 

kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem szélesebb körben, tantárgytól függetlenül fejleszthető 

életviteli, tanulási, önismereti készségeket céloznak meg. Az általános fejlesztési célok 

megfogalmazásával azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyelvtanulás egy nagyobb, átfogó nevelési 

program része, melynek során a tanulót abban segítjük, hogy önmagát és környezetét ismerő, maga 

és mások számára haszonnal tevékenykedő, autonóm, fejlődésre, boldogulásra és boldogságra képes 

felnőtté váljon. A nyelvóra keretében számos lehetőség nyílik az általános kompetenciák és a 

kommunikatív nyelvi kompetenciák integrált 

fejlesztésére. 

Az idegen nyelvi oktatásunk kiemelten fontos általános fejlesztési céljai az alábbiak: 

1. Növekedjen a tanuló kreativitása. 

2. Növekedjen a tanuló önismerete és önbecsülése. 

3. Váljon autonóm tanulóvá és személyiséggé. 

4. Legyen képes az együttműködésre. 

5. Fejlődjenek a tanuló interkulturális kompetenciái. 

6. A tanuló ismerje meg és használja fel az internet által nyújtott tanulási és kommunikációs 

lehetőségeket. 

 

 

Tevékenység alapú oktatás 

 

A modern idegennyelv-tanítás valós nyelvhasználói szükségletekre épül, ezért a tanítási-

tanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanuló áll. A kommunikatív feladat olyan célirányos 

cselekvés, amelyek elvégzését a cselekvő szükségesnek tartja egy meghatározott eredmény elérése 

érdekében, miközben a szükséges stratégiákat célirányosan alkalmazza. A tanításunk célja, hogy ennek 

kivitelezésére képessé tegye a nyelvtanulókat. 

A hatékonyság érdekében arra van szükség, hogy a kommunikatív, tevékenységközpontú 

nyelvtanításra jellemző tevékenység- és feladattípusokat és tanuló-tevékenységközpontú, a nyelvi 

készségeket fejlesztő módszereket alkalmazzunk, mint pl. a pár- és egyéni, illetve csoportmunkában 

megvalósuló információ-, adat- és véleményszerzés, vita, szerepjátékok, drámajáték, szimuláció, nyelvi 

játékok, prezentációk, kreatív írás, alkotó tevékenységek, problémamegoldás.  

 

 

 

 

 

Autentikus anyagok használata 

 

A nyelvtanulás során különös szerepet játszik a szöveg. A recepció folyamatának négy 

fázisában, amely során az írott vagy hallott szöveget észleljük, a szöveget, mint számunkra lényegeset 

beazonosítjuk, azt mint nyelvi egységet szemantikai és kognitív szinten felfogjuk és a közlést a maga 

kontextusában értelmezzük, számos készség működik közre: az észlelési, az emlékezet, a dekódolási, 
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következtetés levonása, képzelő erő, az új összekapcsolása a már ismerttel, stb. (KER, 2002). Ezeket a 

készségeket folyamatosan fejlesztenünk kell. Az önálló szövegprodukció során pedig erre épülve a 

nyelvtanulóknak meg kell valósítaniuk a tervezés kivitelezés, ellenőrzés és javítás fázisait. Hogy a 

nyelvtanulók mindezt kivitelezhessék, olyan szövegfajtákra, illetve szövegekre van szükség, amelyek a 

tanulók számára lényeges kommunikatív szituációkban fordulnak elő. A szövegek kiválasztásakor nem 

csak arra kell ügyelnünk, hogy a tanulók képet kapjanak a célnyelvi ország(ok)ról. 

Legalább ilyen fontos, hogy azok felkeltsék a tanulók kíváncsiságát, elgondolkodtassák őket, 

lehetőséget kapjanak, hogy kibontakozzon kreativitásuk. 

Kiemeljük, hogy a projektek megvalósítása és az Internet használata során a nyelvtanulók autentikus 

kommunikációs környezetbe kerülnek, amelynek megteremtése a hagyományos tanteremben igen 

nehéz. A számítógép, illetve az Internet használata komoly motivációt is jelent a nyelvtanulók 

többségének. Egy izgalmas virtuális környezetben az adott kultúra részeseivé válhatnak, kapcsolatot 

teremthetnek anyanyelvükön beszélőkkel, viszonylag biztonságos környezetben próbálhatják ki 

nyelvtudásukat.  

 

 

Kooperatív tanulás 

 

A kompetencia alapú oktatás során a tanulás folyamatában a készségek, képességek nagyobb 

szerepet kapnak, mint az ismeretek. 

A cselekvésközpontúság érvényesül. 

Az óra sikeressége a hagyományos keretek között a pedagógus felkészültségén múlt, a kooperatív 

tanulás során a tanulók tevékenysége megszervezésének sikerességén múlik. 

A tanulók magatartása megváltozott. Régebben kisebb energia befektetéssel lehetett a ’csendben 

figyelő’ gyerekeket tanítani. Ma nagy energiát kell befektetni, mert már a tanulóknak nem elég az ’aktív 

figyelés’ tevékenysége. 

A megváltozott viszonyok a pedagógussal szemben új elvárásokat támasztanak. 

A pedagógus nem szervező és irányító, hanem segítő és koordinátor (háttérvezető). 

Az elvárások teljesítése érdekében új módszerekre, munkaformákra van szükség. 

Hatékony munkaforma lehet a csoportmunka. 

A kompetenciaalapú iskola elvárásai 

a tanulótól - nagyfokú aktivitás 

  - magas megértési szint 

  - erős motiváltság 

  - meggyőződés 

a pedagógustól - intenzív együttműködés 

   - intenzív innováció 

   - szakítás az individualizmussal 

   - szakítás a rutinnal 

A csoportmunka során fejlődik  

- az együttműködési készség 

- a kommunikációs készség 
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- a rugalmasság képessége 

- az alkalmazkodóképesség 

Mindezek a viselkedésben nyilvánulnak meg, nincs produktumuk (dolgozat). 

Fontos megemlítenünk ugyanakkor, hogy a tanulók, amikor csak lehet, választhassanak a különböző 

nehézségi fokú és/vagy különböző tevékenységformát igénylő, illetve lehetővé tevő feladatok közül, 

azokat a feladat jellegének megfelelő munkaformában - egyedül, párban vagy csoportban-, a számára 

számukra megfelelő munkatempóban végezhessék. Ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy 

ismeretszintjüknek, érdeklődésüknek, szükségleteiknek, tanulótípusuknak, intelligenciatípusuknak stb. 

leginkább megfelelő módon bővítsék ismereteiket, fejlesszék készségeiket és képességeiket. 

 

 

Önálló tanulóvá nevelés 

 

A tanulói autonómia fejlesztése éveken átívelő, időigényes folyamat, melynek kezdeti 

szakaszában segítenünk kell a nyelvtanulókat szükségleteik felismerésében, saját céljaik kitűzésében, 

támogatnunk kell őket a tanulás szakaszainak és azok időbeli kereteinek megtervezésében.  

A tanulási stratégiák és technikák elsajátításának előfeltétele, hogy a nyelvtanulók megismerjék, mely 

tanulótípushoz tartoznak, és a tanulás folyamatában lehetőséget kapjanak arra, hogy próbálkozások, 

megoldási kísérletek értékelése során megtapasztalják, mi segíti, illetve mi gátolja őket a tanulásban. 

Nagyon fontos, hogy minden nyelv tanításának folyamatában rendszeresen alkalmazzuk a tudatos 

tanulás módszereit. Vagyis kisebb-nagyobb egységek lezárása előtt ösztönözzük a tanulókat arra, hogy 

elgondolkodjanak az általuk alkalmazott módszerekről, stratégiákról, azok hatékonyságáról, 

megállapítsák, hol tartanak most, milyen szintet értek el, milyen téren kell még fejlődniük, hogy a 

kitűzött célokat (részcélokat) elérjék. Mindez megvalósítható, ha az általunk használt eszközök 

használatába beavatjuk, és alkalmazásában segítjük a nyelvtanulóinkat. Az önálló tanulóvá nevelés 

végső célja, hogy a tanulók képesek legyenek felelősséget vállalni saját tanulási folyamatukért. 

 

 

Differenciálás 

 

A differenciálás a tanulási-tanítási folyamat tervezését, szervezését és megvalósítását érinti, 

amikor is a folyamat egészében vagy egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkező 

tanulók párhuzamosan, eltérő módon, testre szabott, speciális feladatot végeznek. A tanulót és a 

tanulást a középpontba helyező programnak tekintetbe kell vennie, hogy a tanulók tudásszintjük 

különbözősége mellett még sok más szempontból is különböznek egymástól, és biztosítania kell a 

tanulók számára az egyéni utakat.  

A számítógéppel segített órák során a források és a lehetséges feladatok bősége alkalmat ad az egyéni 

tanulási módszerek figyelembevételére, a lemaradók szükségleteiknek megfelelő fejlesztésére, a 

tehetséggondozásra, illetve a fejlesztendő készségek, területek szerinti differenciálásra is. A nyelvórán 

szerzett számítógépes tapasztalatok visszahatnak az egyéni tanulásra, a nyelvtanulók sikeresen 

használhatják az Internetet iskolán kívüli, önálló tanulásra is. 
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A tanórai nyelvhasználat 

 

A kommunikatív, cselekvésorientált tanítás-tanulás folyamatában elengedhetetlen, hogy az 

óravezetés nyelve a célnyelv legyen. A kezdő évfolyamokon a fokozatosság elvét azonban be kell 

tartani, ha el akarjuk kerülni, hogy a tanulók a meg-nem-értésből adódó bizonytalan érzés miatt 

elveszítsék tanulási kedvüket. Kívánatos az anyanyelv használata azért is, hogy a tanulóknak 

lehetőségük legyen aktívan részt venni a témák kialakításában és a tartalmak feldolgozásában. Mivel a 

tanulás folyamatában fontos szerepet játszanak hozott ismereteik, tapasztalataik, véleményük, 

melyeket a tanulásnak bizonyos szakaszaiban csakis az anyanyelvükön képesek megosztani tanárukkal 

és társaikkal, természetesnek és előre vivőnek kell tekintenünk az anyanyelv időszakos bevonását. 

Ugyanakkor lényeges, hogy minden anyanyelven megvalósított lépéshez kapcsolódjon egy vagy több 

olyan feladat is, mely csakis a rendelkezésre álló célnyelvi ismeret birtokában oldható meg. Építenünk 

kell továbbá a tanulók másik idegen nyelv tanulása során szerzett ismereteire és kompetenciáira, 

alkalomadtán érdemes bevonni ezeket, főként, ha a tanulók maguk kezdeményezik azt. Az anyanyelv 

használata a legszükségesebb esetekben nemcsak a kezdő nyelvtanulóknál elfogadott, bizonyos 

tevékenységek során (pl. önértékelés, javaslattétel, spontán véleménynyilvánítás) a későbbiekben is 

használhatják, különösen, ha alkalmazásának kommunikatív vagy érzelmi okai vannak. Nagyon fontos 

azonban a kommunikációt, amint lehet, visszavezetni a célnyelvre. 

 

 

Tanulási / tanítási formák 

 

A különböző feladattípusok az általános és nyelvi készségek fejlesztését szolgálják, a korosztály 

számára érdekes és motiváló témákkal foglalkoznak. A fókuszban, annak kommunikatív és kreatív 

jellege miatt, a produktív készségek állnak: az interakció, az összefüggő beszéd és az írásbeli 

szövegalkotás. Ezeken belül pedig a szóbeliség élvez további elsőbbséget. 

 

Projektek a nyelvórán 

A projekt egy világosan körülírható komplex feladat-egység, amelyet meghatározott idő alatt, 

pontos céllal és előre kiválasztott tevékenységeken keresztül végzünk el. A projekt átfogó célja az, hogy 

valós, élményt nyújtó kontextusban lehetőséget biztosítson egy konkrét, valódi produktum 

létrehozására. A projektmunka autentikus módon integrálja a tanulók nyelvi készségeit és fejleszti az 

olyan egyéb általános tanulási képességeket mint tervezés, információszerzés, kooperatív tanulás stb.  

A projektmunka lehetőséget ad arra, hogy tanítsuk azokat a stratégiákat és gondolkozási folyamatokat, 

amiket a sikeres tanulók használnak. A tanár, nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a 

tanulók előtt, hanem mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során. 

 

Kreatív kommunikáció 

Szem előtt kell tartani, hogy az oktatás valós nyelvhasználói szükségletekre épül, a tanítási-

tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, aki szükségletei kielégítésére az idegen nyelv 

alkalmazásával kommunikatív tevékenységeket hajt végre.  
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A nyelvtanulás az egész személyiségre ható folyamat, ezért a nyelvi készségek fejlesztése az általános 

készségek fejlesztésével integrálva jelenik meg ebben a modultípusban is, még pedig olyan feladatok 

formájában, amelyek azt is figyelembe veszik, hogy az érzelmi hatások jelentősen befolyásolják a 

tanulási képességet és a kreativitást. 

 

Internet a nyelvórán 

A nyelvtanárok hamar felismerték az internetben rejlő lehetőségeket, sokan használják a 

világhálót arra, hogy anyagaikat autentikus képekkel, szövegekkel színesítsék.  Az internet használatára 

épülő órák által nyerhető legjelentősebb hozzáadott érték az információkeresés és - feldolgozás, az 

írás tanításának a megszokottól kissé eltérő, kreatív módjai, a digitális kommunikáció lehetőségeinek 

kihasználása.  

A modern nyelvek oktatására akkor is kiválóan alkalmas az internet, ha tudjuk, hogy ebben a 

nagyszabású fejlesztési folyamatban nyelvtanulásra, nyelvoktatásra szánt anyagokat nem készítenek. 

Az interneten megtalálható autentikus anyagok túlnyomó része angol, német vagy francia nyelvű. 

Ugyanakkor az internetes kommunikáció (elektronikus levelezés, nyilvános fórumok, csevegő 

csatornák stb.) elsődleges nyelvei is ezek. Az internet használata során a nyelvtanuló autentikus 

kommunikációs környezetbe kerülhet, amelynek megteremtése a hagyományos tanteremben igen 

nehéz. A számítógép, illetve az internet használata komoly motivációt is jelent a nyelvtanulók 

többségének. Fontosnak tartjuk ismételten hangsúlyozni, hogy ebben az izgalmas, virtuális 

környezetben az adott kultúra részeseivé válhatnak, kapcsolatot teremthetnek anyanyelvi beszélőkkel, 

viszonylag biztonságos környezetben próbálhatják ki nyelvtudásukat.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában tehát hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. 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 elérhető 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 való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

 

 

Digitális / online tanóra 

A pedagógusok IKT-kompetenciájának ugrásszerű fejlődését kihasználva, az idegen nyelvi 

tananyag új módszerekkel történő átadását biztosítják a digitális / online tanórák. Az IKT-eszközök adta 

lehetőségeket kihasználva (csoportmunka, projektmunka, tanulói együttműködések – teammunka – 

fejlesztése, egyéni tanulási utak, a tanulók önállóságának. felelősségének, problémamegoldó 

képességének fejlesztése, multidiszciplináris oktatási csomagok alkalmazása, differenciálás) innovatív 

tanulási környezetben lehet az ismereteket elsajátítani. A tanulókra motiválóan hat a digitális tanulási 

módszer, az újszerű feladatok. 

 

A nyelvtanár szerepe 
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A modern idegen nyelv tanulás-tanítás céljainak megfelelően a nyelvtanár feladata, hogy a 

nyelvtanulót felkészítse a majdani kommunikációs szerepeire, hozzásegítse az idegen nyelvi 

cselekvéshez szükséges kompetenciák, ismeretek elsajátításához, olyan stratégiák és technikák 

alkalmazásához, melyek segítségével a nyelvtanuló fokozatosan átveszi saját tanulási folyamatának 

irányítását. Ennek megvalósítása paradigmaváltást, és ebből következően a nyelvtanári és a 

nyelvtanulói szerepek átértelmezését feltételezi. A szükséges kompetenciákat ugyanis abban az 

esetben sajátíthatja el a nyelvtanuló, ha a tanulási folyamat során a legkülönfélébb szerepekben 

kipróbálhatja magát, és ha nemcsak befogadó, hanem a tanulási-tanítási folyamat aktív részese. 

A tanórai tevékenységformák együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával. A tanulóknak 

aktívabban, önállóbban, illetve együttműködőbben kell a tanulási folyamatban részt venniük.  
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3. A NYELVTANÍTÁS SIKERESSÉGE 
 

 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás 

ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget 

nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik 

kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

Az alábbi táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 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 lehetőséget nyújt a témák, 

témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális 

kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az idegen nyelvek 

tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az is fontos feladat, 

hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak 

a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs 

partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az adott 

kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A fejlesztés tartalma 

elnevezésű része olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

 

 

 

3.1  9–10. ÉVFOLYAM 
 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek 

információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen 

nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. 

Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, 

hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, 

később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. 
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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 kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak 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 szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló 

javításában. 

 

 

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 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 
egyes részleteiben is. 
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 
megértése több beszélő esetén is. 
A 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 
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
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 lényegének 
megértése. 
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 
események közvetítik. 
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 
kikövetkeztetése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 
iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 
Részt vesz rövid beszélgetésekben. 
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. 
Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 
tartozó és általános témákról is. 
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és alkalmazása. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, aggodalom, 
öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 
összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. 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, pl. 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 információmegadás (pl. tünetek 
megadása orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 
beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
megfelelőik semleges stílusban való használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
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A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 
témakörökben folyamatos önkifejezés. 
Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának 
megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztés 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 megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. 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 az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, 
előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 
versek, rapszövegek 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

A2, 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 egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 
lényegre törő szövegek megértése. 
Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek gondolatmenete 
lényegének megértése.  
Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a részinformációk 
kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 
szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 
több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
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 Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 
információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján 
az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 
hétköznapi és elvontabb témákról. 
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Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 
benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 
Hatékony írásbeli interakció folytatása. 
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó szövegről, 
illetve saját ötletekről. 
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 
főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 
kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, 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, illetve 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 jelent, 
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, diasor). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; 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-mailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező 
üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű 
ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; 
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; 
riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 
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Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos 
állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás. 
 
Etika: önismeret, ember az időben: 
gyermekkor, ifjúság, felnőttkor öregkor, 
családi élet. 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat.  
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 
tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük.  
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés, fogyatékkal élők, 
szegények és gazdagok. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, 
zsebpénz. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás. 
 
Biológia-egészségtan: biotermékek. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 
lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 
szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és 
globálisan – Mit tehetünk környezetünkért és a 
természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 
és a lakókörnyezetben, víz- és energia-
takarékosság, újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: lakóhely és környék hagyományai, 
az én falum, az én városom. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág, a 
Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 
szépsége, egyedisége. 
 
Földrajz: településtípusok; globális problémák, 
életminőségek különbségei, pl. az éhezés és a 
szegénység okai. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 
tagozatok, fakultációk). 
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. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 
 
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 
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Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

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

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, 
alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

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 
hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a 
mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más 
országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 
új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 
sport és olimpia története, példaképek 
szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, befogadás, értelmezés, 
különböző kultúrák mítoszai, mondái. 
 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 
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Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 
tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, környezettudatosság a 
közlekedésben.  
 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 
országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi 
életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a 
tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; fizika: tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, találmányok. 
 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az 
informatikai eszközöket alkalmazó média 
megismerése, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és kockázatainak 
megismerése, a netikett alapjai, élőszóval 
kísért bemutatók és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás,  
tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Matematika: alapműveletek, grafikonok 
értelmezése. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, 
zsebpénz. 

 
 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 
beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 
A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 
legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 
pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törően megfogalmazott szövegekben. 
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A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 
fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű 
követelményeinek. 

 

 

3.2. 11–12. ÉVFOLYAM 
 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi 

tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük 

lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles 

körű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott 

témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogy 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 tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további 

tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. 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 feladatok megoldásában is. 

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

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 

tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 

feladatokkal. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő 

témáról szólnak. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha 

normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, 

illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, 

és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és 

részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és 

rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák 

körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról 

való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 
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Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a 

beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 

utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, 

álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az 

érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint 

a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben 

és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés 

(gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 
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Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb 

általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása 

körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 
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Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és 

céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és 

beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből 

való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

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

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos 

forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az 

értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
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Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk 

és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb 

megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

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

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt 

kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

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

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-

ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), 

tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegének 

egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó 

instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes 

módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az 

egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, 

hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 
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4. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

 
 

Célok és feladatok 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés (NYEK) célja, hogy intenzív nyelvtanulás formájában a tanuló 

rövid idő alatt jelentős előrehaladásra tegyen szert nyelvtudásában, és ez megalapozza a további évek 

nyelvtanulását. Fontos azonban, hogy a magas idegen nyelvi óraszám nem feltétlenül megemelt 

tananyagmennyiséget jelent, hanem a tanulók igényeinek megfelelően, tágabb teret biztosít az 

elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. A több nyelvóra segítségével az iskolán 

kívül kevesebb nyelvtanulási lehetőséggel rendelkező tanulók hátránya kompenzálható, sőt a 

hagyományos képzésben résztvevőkhöz képest magasabb kimeneti szint várható el. 

Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel érkező tanulók 

esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és a hatékony fejlődésre. A nyelvtanulási 

folyamat tervezésekor figyelembe kell venni az egyes tanulócsoportok szükségleteit és a tanulók 

haladási tempóját.  

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja, ugyanis, a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

kiterjesztése. A tanuló legyen képes mind személyes mind pedig szakmai életében egyéni céljait elérni, 

saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. E cél elérésének érdekében kiemelten fontos az interdiszciplináris, azaz a 

tantárgyak között átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, képes 

új kapcsolódási pontokat kialakítani, és az idegen nyelven megszerzett tudásával gazdagítja más 

tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 

mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére.  

Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), 

a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása 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 tevékenységekhez is szükségesek. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 

tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak 

esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 
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nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. 

Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

Kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő 

idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg 

társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 

Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 

fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs 

feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre 

használja fel.  

Digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 

forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az 

idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és 

eszközök használatával. 

A gondolkodás kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik 

a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő 

elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása 

és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

Személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik más 

kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A társas 

kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett 

feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 

önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen 

világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során 

a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti 

eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, 

toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A 

korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok 

és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben 

a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat 

meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 
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Az élő idegennyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek A hosszú távon is fenntartható 

nyelvi fejlődéshez elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre 

is építeni, és erre a tanulót a nyelvórán fel kell készíteni. Ezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik motivációját és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, 

hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. Mindehhez elengedhetetlen a kommunikatív kompetencia tágabb összefüggésben 

értelmezett megközelítése, azaz a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a 

nyelvhasználati stílusok, regiszterek társadalmilag elfogadott változatainak megismerése és együttes 

fejlesztése.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése érdekében az iskolai 

nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a 

nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegennyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegennyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok, stb), amelyek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik 

fontos feladata. A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása, ugyanis, elengedhetetlen 

feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és 

a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Kiemelt jelentőségűek a kooperatív 

módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezésekor az is lényeges, hogy figyelembe vegyük az egyes tanulócsoportok 

összetételét, az egyéni tanulási sajátosságokat és igényeket.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. A nyelvórai és az otthon elvégzendő tevékenységeken keresztül a tanuló váljon 

képessé arra, hogy digitális csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket, tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint az ismert nyelvi eszközök 

segítségével célnyelvi interakciót folytatni.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, személyes és társas kompetenciája fejlődik. Az idegen nyelvi 

órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más 

kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról 

szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi project feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nyelvi előkészítő 

évfolyam végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű, autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi mind pedig nyelvi 
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szempontból is releváns.  A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó.  A nyelvtanulónak 

képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja 

használni saját tanulási céljainak megvalósítására, támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb 

tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy 

megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során 

a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint 

figyelemvezető eszközöket használjon. 

Órakeret és annak felosztása 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló heti órakeret legalább 60 százalékát, azaz 18 órát 

kell idegennyelv-oktatásra fordítani.  Alapelveiben a képzés nem tér el a hagyományos, extenzív 

tanórai nyelvtanulástól, azonban a nagy óraszám miatt a tanulók egyéni céljait, különbségeit még 

inkább figyelembe kell venni. A NYEK magas nyelvi óraszáma nagy kihívás elé állítja a nyelvtanárokat. 

A tanári és tanulói motiváció hatékonyabban segíthető, ha az egyes csoportokat az adott idegen 

nyelvből egynél több nyelvtanár oktatja, ami erősíti a szakmai együttműködést is. A tanuló így több 

különféle tanári megközelítéssel találkozik, melyek kiegészítik és támogatják egymást, csökkentik az 

intenzív forma nehézségeit, közelebb viszik az órákat a valós nyelvi helyzetekhez és segítik, hogy 

minden tanuló megtalálja a neki megfelelő nyelvtanulási módot. A NYEK-en több lehetőség adódik 

kiegészítő anyagok felhasználására és új módszerek kipróbálására, melyek segítségével a tanulási 

folyamat még hatékonyabban alkalmazkodhat az egyéni igényekhez.  

Az intenzív nyelvtanulás sajátossága, hogy a motiváció fenntartására további figyelmet kell fordítani, 

valamint fel kell készíteni a tanulót a további évekre, ahol az intenzív nyelvi fejlődést egy természetes 

lassulás követi.  

 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban célunk a Nyek-es évfolyamokon, hogy  

1. a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen 

nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően 

használni; 

2. a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező 

attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő 

emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerésére; 

3. a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan 

fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen 

tanulni." 

 Az itt összefoglalt célok összhangban vannak az Európai Unió oktatási 

koncepciójával és az Európa Tanács idevágó nyelvoktatás-politikai dokumentumaiban 

meghatározottakkal is. 
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Általános céljaink a következők: 

 a Nyek évfolyamon idegen nyelvet tanuló fiatalok közül a gimnáziumi tanulmányaik 

befejezésekor minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el az iskolát,  

 a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők 

tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő és hátránykompenzáló 

hatással bír. 

 

Közvetlen céljaink: 

 a 9NY. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között angol illetve német 

nyelvekből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában legkorábban a 11. 

osztály végén, legkésőbb a 12. osztály végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi 

vizsgát,  

 a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítsunk ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó 

kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt,  

 a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak 

képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére. 

 

A nyelvek száma és köre, a nyelvtanulás keretei: 

 A vonzáskörzetünkbe tartozó általános iskolákban az angol és a német nyelveket tanítják, ezért 

választottuk ezt a két idegen nyelvet a Nyek évfolyamon. 

 A kilencedik évfolyamon a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozásoknak megfelelő heti 30 

órás időkeret 60%-át, legkevesebb heti 18 órát kell idegen nyelv tanítására fordítani. A KDFG-

ben a 9NY. évfolyamon 13 órában folyik az angol nyelv tanítása első illetve a német nemzetiségi 

nyelvoktató csoportban második nyelvként, ez éves szinten 468 nyelvórát jelent. 

 

Fejlesztési feladatok   

 Szeretnénk, ha a tanulók azt az idegen nyelvet tanulnák tovább a középiskolánkban, amelyet 

az általános iskolában elkezdtek. Szeretnénk hozzájárulni, hogy az általános iskolában megszerzett 

nyelvtudás ne vesszen el, hanem intenzív tanulás mellett meghatározott időn belül sikeres emelt 

szintű érettségi eléréséhez vezessen. Ezért angol nyelvből is felvételiztetjük a diákokat. 

 

 A lehetséges nyelvtudásszinteket az Európa Tanács (ET) Közös európai referenciakeretében 

(KER) (magyar kiadás: PTMIK, 2002) meghatározott hatfokú skálán megadott nyelvi szinteknek 

megfelelően kategorizáltuk2. 

A nyelvi előkészítő évfolyamra felvettek bemeneti nyelvtudás szintje különböző. A felvételiztetés 

ellenére is igen széles skálán mozog a felvett tanulók nyelvtudása. 

A Nyek évfolyam célja, amelyhez mi is szeretnénk maximálisan alkalmazkodni, hogy minél 

szélesebb társadalmi rétegnek biztosítsa az intenzív nyelvtanulási lehetőséget. Az ide jelentkezett 

gyerek feltehetően érdeklődőbb, mint az, akinek a nyelvóra csak egy a sok közül. Azonban azt sem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy vannak tanulók, akik a Nyek évfolyamon támasztott 

                                                           
  A nyelvi szintleírások a mellékletben találhatók 
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követelményeket valamilyen okból (pl. motiváció hiánya, érdeklődés hiánya, elégtelen hozott 

nyelvtudás) nem tudják, vagy nem akarják teljesíteni, így számukra ez a tanulási forma nem 

megfelelő és csak kudarcélményt jelent. Ezért tartjuk fontosnak a felvételit, és a felvételin elért 

eredmények figyelembe vételét.  

 

A nyelvtanítás hatékonysága, intenzitása 

 Az előkészítő évfolyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituációnak 

megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkészség 

(beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) területén. Ezen kívül 

természetesen a tanuló egyéb, személyes kompetenciáinak fejlesztése is folyik.  

Ennek érdekében hosszas előkészítő munka eredményeképpen igyekszünk a 

legmodernebb tananyagokból, segédanyagokból tanítani.  

A nyelvi csoportokat két-két nyelvtanár tanítja. Témakörönként felosztottuk egymás között a 

feladatokat. Hetente legalább egyszer részletesen megbeszéljük az elvégzendő fő feladatokat, 

egyéb kérdésekben naponta konzultálunk. Részletesen megbeszéltük és írásban dokumentáltuk, 

hogy milyen értékelési rendszert alkalmazunk, milyen jellegű számonkérések lesznek, mik a 

céljaink, elvárásaink illetve, kötelességeink a diákokkal szemben. 

 

Az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, célunk, hogy a közoktatási törvényben 

meghatározott maximális osztálylétszám felénél ne legyen nagyobb létszámú a nyelvi csoport. 

Olyan tevékenységi formákat igyekszünk választani, amelyek már a tanulási folyamat során a 

diákokat sikerhez, az erőfeszítést visszaigazoló eredményekhez juttatják. Derüljön ki a számukra 

ebben a tanévben is, hogy fontos és érdekes tevékenységekre képesek idegen nyelven és az idegen 

nyelv tanulása révén. Ezen célok megvalósítására egyrészt a projektmunkák megvalósítása, 

másrészt a célnyelvi országokban tett tanulmányi utazások különösen jó alkalmat biztosítanak. 

Ebben a programban az együttműködés, a kapcsolatteremtés mindenképpen intenzívebb, mint az 

idegen nyelvet nem ilyen magas óraszámban tanuló diákoknál. Így szorosabb a kötelék a tanuló és 

a tanár között, tanuló és a tananyag között, és maguk a tanulók között. 

Az odafigyelés a tanár részéről is nagyobb. A heti 5-6 órában tanító tanár többet látja a tanulókat, 

alkalma van megismerni, rátapintani az erős és gyenge pontjaira és azokat fejleszteni. Intenzívebb 

az ellenőrzés, a visszacsatolás is, ami segíti a folyamatos és eredményes munkát. 

A célunk az, hogy minden tanulót megtanítsunk idegen nyelvre. Megértsék, begyakorolják, és 

tudják a leadott anyagot. Igyekszünk fenntartani a pozitív hozzáállást és csökkenteni a különbséget 

a két ’véglet’ között. 

 Összefoglalásképpen a következő tevékenységeket valósítjuk meg:  

o folyamatos, mindennapos nyelvtanulás;  

o a célok és a tanulási formák változatossága a motiváció fenntartása érdekében;  

o munkamegosztás a tanárok között;  

o nagyobb tanulói önállóság, több egyéni munka (a házi feladatokban is);  

o tanulási stratégiák oktatása, fejlesztése (segédeszközök használata, média, internet, 

könyvtár stb. a lehetőségeinknek megfelelően);  
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o digitális tananyagok használata minél szélesebb körben, 

o adott esetben online oktatás. 

o a szókincs aktívabb, rendszeres, változatos gyakorlása;  

o több autentikus anyag használata;  

o kiegészítő anyagok változatossága;  

o fokozott interkulturális közelítés (pl. nyelvterületi ünnepekről megemlékezés, 

tanulmányi utazások);  

o projektek előkészítése és megvalósítása;  

o könnyített/szintezett olvasmányok használata;  

o változatosabb év közbeni értékelés, osztályzás; (félévi és év végi egységes írásbeli és 

szóbeli számonkérés) 
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4.1  ANGOL, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS OSZTÁLYOK 

SZÁMÁRA 

 - az angol nyelvi előkészítő évfolyamon (2 csoport) 

- angol nyelvi előkészítős természettudományos irányultságú    

csoportnál (1 csoport) 

 

9.Nyek évfolyam 

 

A nyelvi előkészítő 9.Nyek évfolyamára a tanuló különböző nyelvtanulási tapasztalatokkal érkezhet. 

Kulcsfontosságú, hogy motivációját az angol nyelvtudás iránt felkeltsük és fenntartsuk egy olyan 

intenzív képzés esetén, amely a normál képzésnél jelentősebb mértékű előrehaladást ír elő.  

A négy osztályos középiskolai nevelés-oktatást megelőző nyelvi előkészítő évfolyamra ugyanazok az 

alapelvek és célok vonatkoznak, mint amelyeket az egyéb nyelvi kerettantervek meghatároznak. 

Kiemelendő azonban, hogy bár a NYEK megemelt óraszáma gyorsabb haladást biztosít a tanuló 

számára, az ebben az életkorban sem elsősorban a tananyag mértéktelenül való növelésére, hanem 

annak tényleges elmélyítésére, valamint a gyakorlásra szánt idő bővítésére szolgál. A NYEK célja az, 

hogy a tanuló számára az életkorának megfelelő minőségű és mennyiségű, kontextusba ágyazott nyelvi 

fejlesztést biztosítsa, és nem feltétlenül az, hogy a magasabb nyelvi szintekhez tartozó tartalmakat és 

szerkezeteket tanítsa előrehozottan vagy szövegkörnyezetükből kiragadva. A nyelvi előkészítő céljai 

továbbá azok, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ezen az évfolyamon is 

fejlessze a világ megismerésének és az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív és 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, 

valamint a digitális kompetenciákat. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanuló együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, önértékelésből adódóan különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, az építő kritika, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát 

kap önmaga és társai értékeléséhez. Megtanulja saját és mások hibáit felismerni, illetve azokat 

helyükön kezelni, s így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. A 

nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel 

a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik, hogy azután az elsajátított nyelvi eszközöket egyre 

inkábban személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa. 

A NYEK 9. évfolyam végére a tanuló minden témakörben ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is felhasználja kompetenciáinak 

mélyítésére. Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra, valamint 
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alkalmazza nyelvtudását és kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, 

kommunikációra. 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésnek a 9.NY évfolyam végére elvárt kimeneti szintje minimum a 

KER szerinti A2+ nyelvi szint a tanulók életkori sajátosságaival összhangban. A korosztálynak és a nyelvi 

szintnek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a személyes, a környezeti és természeti, valamint az 

interkulturális és az osztálytermi tartalmak kapják, de már szerephez jutnak többek között az aktuális 

és a kereszttantervi témák is, melyekre a magasabb óraszám lehetőséget ad, a nyelvtanulás 

változatossága pedig szükségessé tesz. 

A témakörök köré csoportosított tanulási eredményeken, fejlesztési területeken és javasolt 

tevékenységeken kívül a kerettanterv az évfolyamra kötelező nyelvi funkciókat és nyelvi elemeket, 

struktúrákat és általános tanulási eredményeket sorolja fel a következőkben.   

 

Angol nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

— köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! Good 

night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. 

How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 

July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a 

brother. No, I haven’t. Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can understand 

French. I am unable to ride a horse. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

— egyéb információkérés, információadás (When is the next train? What time does the train arrive? 

Is the boss here? Yes, he is.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …/ 

It’s big and comfortable. / It’s made of …, It’s used for ..., What’s ... in English? What’s ... in 

Hungarian?) 

— főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)  

— megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Dear Peter, …  Best wishes, Love,) 

— bemutatkozás megfogalmazása (My name is …, Hello. Hi!  Nice to meet you. Let me introduce 

myself.) 

— hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter? What’s wrong?) 

— hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …)  

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— személy keresése telefonon (Can I speak to XY?) 

— elköszönés telefonon (I’ll call you later. Thanks for calling.) 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you? ) 

— köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

— köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem. Don’t worry about it. It 

doesn’t matter.) 
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— jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! Congratulations! 

Thank you, the same to you.) 

— akarat, kívánság kifejezése (I want to see the world. I’d like an ice-cream, please. I would like….) 

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (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 kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about 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. 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 kifejezése (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 kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 

— véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Do you agree? What do 

you think? I think …, What’s your opinion? In my opinion …, How do you like it? How do you feel 

about it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? What’s your opinion about …? What do you 

think about …?  I think …) 

— igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I do. No, I don’t.)  

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

— tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know.  I don’t know. I have no idea.) 

— alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

— kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)  

— javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema. Good idea. Would you like to come to the cinema? 

Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite 

you to my party.) 

— kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank 

you.) 

— utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I’m afraid that…). 

— szóbeli üdvözletküldés (Give my best regards to ….) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-up 

instead of me? Not now, I’m busy.) 

— segítség felajánlása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help you with your 

homework. Thanks, that sounds great.) 
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— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? That’s 

a good idea.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t turn up? He’s ill, that’s why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works with 

a battery.) 

— emlékezés kifejezése (I remember skiing in the Alps last year. I can ’t remember locking the door.) 

— bánat, elkeseredés kifejezése (I’m so sad about it. I feel awful. I am disappointed/devastated.) 

— nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (How do you spell it? Could you spell it?  It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that 

was a bit too fast.) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First…, then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up..) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he 

…? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you 

play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.); Present 

Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.); Present Perfect Continuous 

(I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? 

Was he…? Who was  there? What was that?); Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to her. Were they crying?); Past Perfect 

(I had seen her before.) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going 

to rain.); Future Simple (When will you be fourteen? I’ll help you.); Future Continuous (This time 

tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 

would always tell us stories.) 

— felszólító mód (Come here. Don’t shout.); E. és T./1. személy (Let me go. Let’s go.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, …, 

hundred), sorszámok (first, second, third); megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? 
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I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got 

a lot of/little money.); all, both, none, neither, every, each, enough, too, quite (It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest 

girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.) leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day); dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day 

after tomorrow, the other day, during the winter); already, yet, just (I have already read it.  He has 

not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in 

Spain? For one month.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.) ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, ’be 

able to’ (I could swim when I was 5, I was able to pass the exam); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ 

(Clara must be at school, she can’t be on holiday. she might like you); ’should have /might have’ 

(She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his, my, your, his/her/its, our, their); 

’have/have got’ (Have you got a pen?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő 

időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s (Joe’s brother…, Whose…?) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.); (We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives. Tell him to 

stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, but, 

because); névmások (I, he, they … me, him, them …); some/any (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.); határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody); 

további kötőszavak (however)  

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 
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 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9. NYEK évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 468 óra. 

Heti 13 óra, 36 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

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

Environment and nature 60 

School and education 60 

Holidays, travelling, tourism 36 

Public matters, entertainment 36 

English and language learning 30 

Intercultural topics 40 

Cross-curricular topics and activities 30 

Current topics and issues 36 

Science and technology, Communication 40 

Gaining and sharing knowledge 40 

Összes óraszám: 468 
 

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

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

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

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

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

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

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

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

célnyelvi kérdésekre; 

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

érzéseit is; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 
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 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

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

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

során; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

témáról folytatott társalgásban,  

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

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

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

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

clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

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

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

responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics 

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatásával) 

o családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 
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o szomszédi kapcsolatok  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, illetve egy híres ember élete 

— szóbeli mini-prezentáció:  

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

o hobbik, érdeklődési körök 

— Szerepjáték: 

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

— Vitafórum  

o tinédzserek helyzete a családban (pl-What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

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

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 
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 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

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

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

nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 

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

reusing 

 A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projekt 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

 projektmunka csoportban:  

o üres lakás berendezése és bemutatása 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

o Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

 lakóhelyünkön,  

i. otthonunkban  

ii. az iskolában 

iii. városunkban 

iv. okos eszközökkel  

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

— Kiselőadás/prezentáció készítése:   

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o időjárás okozta katasztrófák  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 
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— Vitafórum:  

o Hasznosak-e az állatkertek? 

o Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

TÉMAKÖR: School and education 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

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

is kifejti; 

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

kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

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

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

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

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

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school building  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Egyéni projekt és (képes) beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb 

különbségeik 

- Csoportmunka / projekt:  

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o  (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

o egy osztályprogram megtervezése 

o kisfilm készítése: „Our School” 

- Internetes kutatómunka- képes beszámolók 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

o különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

- Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

- scrapbook/poszter készítése:  

o mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink tervezése 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték készítése: 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

o történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 
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- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása 

és előadása  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

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

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

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

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people 

 Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

 Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

 Internetes kutatás 

 Érdekes, szokatlan szállások,  

 Különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 

 Felmérés készítése az osztályban: 

 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

 Vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

 Szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 Panaszlevél vagy/és kritika írása 

  egy hotelről  

 szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

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

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál megfelelő 

módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi 

normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 
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 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

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

applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára; 

 A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kutatómunka 

o egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

− Egyéni projekt és bemutató:  

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket?  

o kedvenc kulturális élményem  

− projektmunka csoportban:  

o rövid útikönyv készítése 

o hazánk múltja 

− Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

− Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, 

nevezetesség) 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

o emailezés angolul  

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  



 

283 

 

 

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  

− egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

− egy rövid angol novella órai feldolgozása 

− kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

 beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek megfelelően 

fejleszti nyelvtudását; 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és lezár;  

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 
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 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

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

megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció megközelítésére; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

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

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

− internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 

o a magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

o a dialektusok 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
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− Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

− ’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az 

év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása  

− Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something 

I really enjoy doing…/One way I am different from everyone else…/My friend 

knows how to…/I think English classes are…/One animal I wouldn’t want to 

be…/stb. 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

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

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában. 

 tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

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

history 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 
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 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projectmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos feladat 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

− Egyéni kutatás és projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg 

Magyarországon? 

o a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 

o a magyar és az angol történelem egy-egy kiemelkedő eseménye  

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

− Internetes kutatómunka  

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Holywood története és magyar vonatkozásai 

− Játék 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

o egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o egy angol király élete 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

— Játék/szerepjáték 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié 

a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

o társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak)  

— Vitafórum 

o Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o Kell-e a mindennapos testnevelés? 

o Fontos-e a zene és a tánc? 

o Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 

TÉMAKÖR: Current topics and issues 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

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

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

— szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

— videók megtekintése  

o angol hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Szerepjáték 

o ’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

o talkshow aktuális témában 

— projektmunka:  

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

o egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

folytat; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

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

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of 

the internet, social networks, research, inventions 

 Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést 

 a házimunkát  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

 Projektmunka (egyénileg) 

 „Én és a telefonom”  

 Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

 Internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 
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 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 Kik írták az első emaileket? 

 Vitafórum  

 az internet jövője 

 Mire jó a virtuális valóság?  

 Haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

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

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

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

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

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából, scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

— Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

— Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 
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o a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

o az angolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

— Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

— ’osztálykönyvtár’ a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi tanulónak 

— versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  
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4.2  ANGOL, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS NYELVI 

ELŐKÉSZÍTŐS CSOPORTOK SZÁMÁRA - 9-12. ÉVFOLYAM: 

- az angol nyelvi előkészítő évfolyamot követő 9–12. évfolyam 

számára (2 csoport) 

- angol nyelvi előkészítős természettudományos irányultságú 

csoportnál a 9–12. évfolyamon (1 csoport) 

 

9–10. évfolyam 
 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy 

a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az 

önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább 

halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és 

árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon 

megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás 

a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető 

kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az 

elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, 

valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő 

feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak 

arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, 

vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó 

gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító 

tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget 

és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás 

és a nyelvhasználat terén is.  
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Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell 

emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a 

tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként 

megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a 

környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi 

kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a 

környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a 

személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá 

válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási 

tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a 

tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi 

szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik 

meg.  A gondosan kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá 

válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B2- nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz 

végére elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi 

példákkal. A 9-10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános 

iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása 

elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward to 

hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 
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— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll 

help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 

a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening 

to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous (This 

time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, 

’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, 

’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have 

/might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 

would always tell us stories.) 
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— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him 

to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 

yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age 

of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 360 óra. 

Heti 5 óra, 36 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 60 
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Environment and nature 40 

School and education 30 

Holidays, travelling, tourism 30 

Public matters, entertainment 40 

English and language learning 20 

Intercultural topics 15 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 45 

Science and technology, Communication 30 

Gaining and sharing knowledge 30 

Összes óraszám: 360 

 

 

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

society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

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

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

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

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

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

ismert témáról folytatott társalgásban;  

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

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

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

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 
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 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

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

célnyelvi kérdésekre; 

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

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

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

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

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

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

positive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  
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o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

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

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

 

 

TÉMAKÖR: School and education 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

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

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

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

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

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

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

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

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

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

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

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

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

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

brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

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

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
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o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

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

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

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

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

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

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

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

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

life  

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

ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

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

computer games 

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

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

fenntartására és fejlesztésére; 

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

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

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

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról

  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 
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 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

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

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

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

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg 

Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and Activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

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

munkaformában; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 
o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié 

a leghosszabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

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

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

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 
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 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

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

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

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

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

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

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 
A 11. évfolyamra a tanuló már B2- nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti C1- szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. 

A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló 

számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok 

vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak 

megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti 

zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma 

vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy 

egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb 

nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 

részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel 

alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző 

eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az 
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alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-

, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja 

céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 

is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a 

beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően 

alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket 

is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, 

a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud 

venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott 

pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási 

stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását 

kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-

12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 
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kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló fel tud készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, 

amely elősegíti számára a felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 

but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 

diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 

excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 

No problem.) 
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Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 

(I was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 

for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 

time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered 

to take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 

really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 

seen such a beautiful landscape.) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 
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A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 

11. évfolyam: heti 4 óra, 36 hét; 12. évfolyam: heti 4 óra, 32 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  20 

Environment and nature 20 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 20 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 20 

Science and technology, Communication 20 

People and society 15 

Financial matters 20 

Carreer and employment 15 

Gaining and sharing knowledge 20 

Final exam preparation 32 

Összes óraszám: 272 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

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

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

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

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

szövegekben; 

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

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

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

interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

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

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

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

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

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

clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

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

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

everyday responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 
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o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

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

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

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

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

szövegekben; 

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

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

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

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

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

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

nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

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

recycling and reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  
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o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

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

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

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

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

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

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

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 
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 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

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

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

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

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

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

beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 
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 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

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

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

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

sports, applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 
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TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

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

stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

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

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

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

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

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

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

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

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

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

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 
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 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  
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o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

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

development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 
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 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 

 

TÉMAKÖR: People and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

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

interakciót folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

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

volunteering, community service 

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

workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 

tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Financial matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

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

interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 
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o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

 

TÉMAKÖR: Career and employment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

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

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a job 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

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

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

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

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

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

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

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

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

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

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

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

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

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

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 



 

332 

 

 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez 

és használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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4.3 ANGOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV A NÉMET NEMZETISÉGI CSOPORT 

SZÁMÁRA 

Óraszámok 
 9 Ny 9 10 11 12 

angol nyelv 13 3 3 4 4 

Összesen tanévek szerint 468 108 108 144 128 

 

9.NY évfolyam 

 

Angol nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

— köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! Good 

night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. 

How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 

July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a 

brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand French. What’s your favourite 

subject? It’s maths.) 

— egyéb információkérés, információadás (When is the next train? What time does the train arrive? 

Is the boss here? Yes, he is.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …/ 

It’s big and comfortable. / It’s made of …, It’s used for ..., What’s ... in English? What’s ... in 

Hungarian?) 

— főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)  

— megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Dear Peter, …  Best wishes, Love,) 

— bemutatkozás megfogalmazása (My name is …, Hello. Hi!  Nice to meet you. Let me introduce 

myself.) 

— hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter? What’s wrong?) 

— hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …)  

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— személy keresése telefonon (Can I speak to XY?) 

— elköszönés telefonon (I’ll call you later. Thanks for calling.) 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you? ) 

— köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

— köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem. It doesn’t matter.) 
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— jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! Congratulations! 

Thank you, the same to you.) 

— akarat, kívánság kifejezése (I want to see the world. I’d like an ice-cream, please. I would like….) 

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d like to 

see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about that?  Great! I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, 

no! Oh, dear! I feel so sorry for …) 

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you happy with 

…?, Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice. I’m quite happy 

with …, I’m quite pleased with …, It’s not good enough. That wasn’t very good.) 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 

— véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Do you agree? What do 

you think? I think …, What’s your opinion? In my opinion …, How do you like it? I agree. I don’t 

agree. I don’t think so.) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? What do you think about …?  I think …) 

— igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I do. No, I don’t.)  

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

— tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know.  I don’t know. I have no idea.) 

— alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

— kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)  

— javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema. Good idea. Would you like to come to the cinema? 

Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite 

you to my party.) 

— kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank 

you.) 

— utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I’m afraid that…). 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-up 

instead of me? Not now, I’m busy.) 

— segítség felajánlása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help you with your 

homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? That’s 

a good idea.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t turn up? He’s ill, that’s why.) 
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— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works with 

a battery.) 

— emlékezés kifejezése (I remember skiing in the Alps last year. I can ’t remember locking the door.) 

— bánat, elkeseredés kifejezése (I’m so sad about it. I feel awful. I am disappointed.) 

— nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (How do you spell it? Could you spell it?  It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that 

was a bit too fast.) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First…, then, after that…finally) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up..) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he 

…? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you 

play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.); Present 

Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.); Present Perfect Continuous 

(I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? 

Was he…? Who was  there? What was that?); Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to her. Were they crying?); Past Perfect 

(I had seen her before.) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going 

to rain.); Future Simple (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 

would always tell us stories.) 

— felszólító mód (Come here. Don’t shout.); E. és T./1. személy (Let me go. Let’s go.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, …, 

hundred), sorszámok (first, second, third); megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got 

a lot of/little money.); all, both, none, neither, every, each, enough, too, quite (It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest 

girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.) leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 
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— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day); dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day 

after tomorrow, the other day, during the winter); already, yet, just (I have already read it.  He has 

not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in 

Spain? For one month.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.) ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, ’be 

able to’ (I could swim when I was 5, I was able to pass the exam); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ 

(Clara must be at school, she can’t be on holiday. she might like you) 

— birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his, my, your, his/her/its, our, their); 

’have/have got’ (Have you got a pen?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő 

időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s (Joe’s brother…, Whose…?) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.); (We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives. Tell him to 

stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, but, 

because); névmások (I, he, they … me, him, them …); some/any (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.); határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody); 

további kötőszavak (however)  

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9. NYEK évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 468 óra. 

Heti 13 óra, 36 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

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

School and education 60 

Holidays, travelling, tourism 36 

Public matters, entertainment 36 

English and language learning 30 

Intercultural topics 40 

Cross-curricular topics and activities 30 

Current topics and issues 36 

Science and technology, Communication 40 

Gaining and sharing knowledge 40 

Összes óraszám: 468 
 

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

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

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

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

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

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

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

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

célnyelvi kérdésekre; 

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

érzéseit is; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

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

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

során; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 

témáról folytatott társalgásban,  

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

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

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

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

clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

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

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

responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics 

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatásával) 

o családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o szomszédi kapcsolatok  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, illetve egy híres ember élete 

— szóbeli mini-prezentáció:  

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 
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o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

o hobbik, érdeklődési körök 

— Szerepjáték: 

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

— Vitafórum  

o tinédzserek helyzete a családban (pl-What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

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

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

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

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

nature protection campaigns  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 

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

reusing 

 A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projekt 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

 projektmunka csoportban:  

o üres lakás berendezése és bemutatása 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

o Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

 lakóhelyünkön,  

i. otthonunkban  

ii. az iskolában 

iii. városunkban 

iv. okos eszközökkel  

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

— Kiselőadás/prezentáció készítése:   

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o időjárás okozta katasztrófák  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o Hasznosak-e az állatkertek? 

o Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

TÉMAKÖR: School and education 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

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

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 
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 az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és érzéseit 

is kifejti; 

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

kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

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

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

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

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

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school building  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Egyéni projekt és (képes) beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 
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o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb 

különbségeik 

- Csoportmunka / projekt:  

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o  (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

o egy osztályprogram megtervezése 

o kisfilm készítése: „Our School” 

- Internetes kutatómunka- képes beszámolók 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

o különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

- Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

- scrapbook/poszter készítése:  

o mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink tervezése 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték készítése: 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

o történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása 

és előadása  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

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

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people 

 Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

 Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

 Internetes kutatás 

 Érdekes, szokatlan szállások,  

 Különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 
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 Felmérés készítése az osztályban: 

 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

 Vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

 Szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 Panaszlevél vagy/és kritika írása 

  egy hotelről  

 szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

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

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál megfelelő 

módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi 

normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

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

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

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

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

applications, media 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára; 

 A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kutatómunka 

o egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

− Egyéni projekt és bemutató:  

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket?  

o kedvenc kulturális élményem  

− projektmunka csoportban:  

o rövid útikönyv készítése 

o hazánk múltja 

− Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

− Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, 

nevezetesség) 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

o emailezés angolul  

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  
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− egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

− egy rövid angol novella órai feldolgozása 

− kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

 beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek megfelelően 

fejleszti nyelvtudását; 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és lezár;  

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

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

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

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

megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 
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 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció megközelítésére; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

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

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

− internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 

o a magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

o a dialektusok 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

− Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

− ’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az 

év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása  

− Íráskészség fejesztése 
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o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something 

I really enjoy doing…/One way I am different from everyone else…/My friend 

knows how to…/I think English classes are…/One animal I wouldn’t want to 

be…/stb. 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

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

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában. 

 tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

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

history 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projectmunka – egyéni vagy csoportos 
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— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos feladat 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

− Egyéni kutatás és projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg 

Magyarországon? 

o a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 

o a magyar és az angol történelem egy-egy kiemelkedő eseménye  

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

− Internetes kutatómunka  

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Holywood története és magyar vonatkozásai 

− Játék 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

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

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

munkaformában; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

o egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o egy angol király élete 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

— Játék/szerepjáték 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié 

a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

o társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak)  

— Vitafórum 

o Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o Kell-e a mindennapos testnevelés? 

o Fontos-e a zene és a tánc? 

o Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 

TÉMAKÖR: Current topics and issues 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

— szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

— videók megtekintése  

o angol hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Szerepjáték 

o ’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

o talkshow aktuális témában 

— projektmunka:  

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

o egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

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

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

folytat; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

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

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of 

the internet, social networks, research, inventions 

 Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést 

 a házimunkát  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

 Projektmunka (egyénileg) 

 „Én és a telefonom”  

 Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

 Internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 Kik írták az első emaileket? 

 Vitafórum  

 az internet jövője 

 Mire jó a virtuális valóság?  
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 Haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

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

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

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

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

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából, scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

— Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

— Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

o az angolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

— Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

— ’osztálykönyvtár’ a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi tanulónak 
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— versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  
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4.4  ANGOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV A NÉMET NEMZETISÉGI CSOPORT 

SZÁMÁRA 9-12. ÉVFOLYAMON 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy 

a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az 

önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben 

tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. 

Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért 

a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre 

inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, 

az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a 

személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi 

kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 
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kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-10. évfolyamokra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward to 

hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll 

help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 
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— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 

a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening 

to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous (This 

time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, 

’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, 

’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have 

/might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 

would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him 

to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 
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— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 

yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age 

of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

Heti 3 óra, 36 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 35 

Environment and nature 26 

School and education 20 

Holidays, travelling, tourism 20 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 20 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 25 

Science and technology, Communication 20 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 216 

 

 

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

society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

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

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

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

ismert témáról folytatott társalgásban;  

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

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

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

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

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

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

célnyelvi kérdésekre; 

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

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

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

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

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-negative 

characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

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

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 
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TÉMAKÖR: School and education 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

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

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

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

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

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

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

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

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

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

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,  travel 

documents, tickets, means of transport, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

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

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

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

life  

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

ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

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

computer games 

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

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
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o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

fenntartására és fejlesztésére; 

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

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 
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 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

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

tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról

  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 
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o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

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

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

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

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg 

Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
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o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and Activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

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

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

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 
o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié 

a leghosszabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

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

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

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

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

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

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 
11–12. ÉVFOLYAM 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. 

A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló 
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számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok 

vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak 

megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti 

zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma 

vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy 

egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb 

nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 

részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel 

alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző 

eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az 

alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-

, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja 

céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 

is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a 

beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően 

alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket 

is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, 

a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud 

venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott 

pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási 

stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását 

kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 
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nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-

12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 

but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 

diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   
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— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 

excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 

No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 

(I was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 

for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 

time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered 

to take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 

really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 

seen such a beautiful landscape.) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 



 

376 

 

 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 

11. évfolyam: heti 4 óra, 36 hét; 12. évfolyam: heti 4 óra, 32 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  20 

Environment and nature 20 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 20 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 20 

Science and technology, Communication 20 

People and society 15 

Financial matters 20 

Carreer and employment 15 

Gaining and sharing knowledge 20 

Final exam preparation 32 

Összes óraszám: 272 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

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

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

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

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

szövegekben; 

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

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 
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 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

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

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

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

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

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

clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

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

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

everyday responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 
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o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

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

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

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

szövegekben; 

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

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

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

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

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

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

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

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

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

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

nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

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

recycling and reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 
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o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

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

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 
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 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

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

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

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

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

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

beszélgetőtárs esetében is; 
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 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

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

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

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

sports, applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 
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o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

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

stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

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

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

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

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

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

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

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

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

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

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 
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 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  
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o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

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

development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 
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 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 

TÉMAKÖR: People and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

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

interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

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

volunteering, community service 

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

workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 

tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Financial matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

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

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

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

interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 
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o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: Career and employment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

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

mondanivalóját; 

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

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

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

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

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

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

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

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 
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 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

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

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

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

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

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

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

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

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

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

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

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez 

és használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 
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 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 
 

4.5  VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV 

 
A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium célja, hogy diákjai legalább két idegen nyelven tudjanak 

kommunikálni. Ezért is fontos, hogy a tanulónak módja legyen a második, választott  idegen nyelvet is 

hatékonyan elsajátítani, és eljuthasson az önálló nyelvhasználat szintjére. A második idegen nyelv 

tanulásának megkezdésekor a tanuló az idegen nyelv tanulásában már tapasztalatokat szerezett, 

vannak tapasztalatai 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, választott  idegen nyelv 

megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég 

eredményes tanulóknak arra, hogy használható nyelvtudást szerezzenek. 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban a második idegen nyelv tanítása a kilencedik, illetve 

kilencedik nyelvi előkészítő évfolyamon kezdődik. A 9./9NY. évfolyamon a diákok megismerkednek az 

idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővül, megértik a tanár célnyelvi 

óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy 

csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük 

fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és 

további fejlesztése. 

Cél, hogy a 12. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2–B2 közötti szintre, melyen számukra 

ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik a 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. 
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Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult 

tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is 

lehetővé teszi. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és 

az osztálytermen kívüli nyelvi hatások. 

Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, 

de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az 

évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. 
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4.6 NÉMET, mint választott idegen nyelv a Nyek képzésben 

9. NYEK ÉVFOLYAM 

Nyelvi funkciók a 9. Nyek évfolyamon  

(a zárójelben példák olvashatók): 

 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten 

Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher 

kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?) 

hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es geht mir 

super.) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel Spaß! Gute 

Besserung!) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine Mutter.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den Text!) 

akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

 öröm kifejezése (Das freut mich!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 
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sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Einen Tee, bitte!) 

kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. 

Ja, gerne., Nein, danke.) 

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9. Nyek évfolyamon  

(a zárójelben példák olvashatók) 

 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?), 

Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? 

Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest den Artikel vor. Die Schüler machen 

das Buch auf.) 

birtoklás: haben, birtokos névmás 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, 

erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

in) 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), 

időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste 

Woche) 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, ich) 

kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich mag tanzen. 

Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein Eis?) 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 

adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

A 9. Nyek évfolyamon a német mint választott idegen nyelv tantárgy óraszáma:  
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180 óra   Heti 5 óra (36 hét) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

30 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 

Öffentliches Leben 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 10 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 180 
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TÉMAKÖR:  

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

 

ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

összefűzve; 

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

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

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

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Kleider 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Mahlzeiten, 

Kleidungsstücke 

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

ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
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Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg nach 

Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

TÉMAKÖR: 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

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

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, Wetter 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Németországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

− Tier-Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

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

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

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

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
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alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

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

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz 

részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule, Mitschüler 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in und 

außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele 

mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  
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TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

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

munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Németország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 

 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

 útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, 

Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wegbeschreibung, 

Auskunft geben 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freizeitaktivitäten, 

Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 



 

405 

 

 

 

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

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

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

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

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

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

csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 Laufdiktat 

 ’Suttogó postás’ játék 

egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az osztálynak 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

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

megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

 
 
TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

tartozó szituációkban; 

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

eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

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

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörbe 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
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TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformákban; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

− projektmunka, kiselőadás 

− poszter készítése  
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9.-10. ÉVFOLYAM 
 

Nyelvi funkciók a 9.-10. évfolyamon  

(a zárójelben példák olvashatók): 

 

információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das 

stimmt nicht.) 

akarat kifejezése (Ich will.) 

képesség kifejezése (Ich kann.) 

lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, 

ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?) 

kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen 

Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es 

tut mir leid.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a 9-10. évfolyamon (a zárójelben példák olvashatók) 

 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich 

fahren.) 

birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als Ungarn. In 

der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin 

froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), 

elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 
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időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), időpontok 

- Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute ins 

Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf 

noch nicht aufstehen) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. 

Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, 

aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 

elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

A 9.–10. évfolyamon a német mint választott  idegen nyelv tantárgy óraszáma:  216 óra. 

 

9.-10 .évfolyam – heti 3 óra (36 hét) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

30 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 25 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 25 

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 

Öffentliches Leben  10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 16 

Unterhaltung 20 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 216 

 

 

TÉMAKÖR:  

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
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ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

összefűzve; 

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

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

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

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

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

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

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

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern 
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Familienkreis, 

soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und negative 

Charakterzüge 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos összefüggő 

beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, 

auf dem Lande 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, Wetter 

und Klima, Jahreszeiten 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

ÓRASZÁM: 25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban; 

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

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

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

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

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

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

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

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

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz 

részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen, 

Teile des Schulgebäudes 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in und 

außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele 

mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, 

akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Ausstellungen, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung und 

Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

 

— projektmunka egyénileg, párban 

vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik 

nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: 

egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, 

Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, Kultur, 

Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 
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 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

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

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

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

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 
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 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) felhasználva 

az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 
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— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

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

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

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

megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 
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 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

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

munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat kihasználni; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása 

az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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11-12. ÉVFOLYAM 
 

 

Nyelvi funkciók a német, mint választott idegen nyelven a Nyek képzés végéig  

(a zárójelben példák olvshatók): 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder 

nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von 

Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was kann ich 

für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, …) 

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 
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elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man dieses 

Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák 

 

személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich 

denke daran, …) 

főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte nicht 

aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie sind 

eingeladen worden.) 

zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellékmondat (Ich 

weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), helyhatározói 

mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat 

egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem 

Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.), célhatározói 

mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó 

mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, 

derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  
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feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde (Was 

würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban (könnte, 

müsste stb.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 
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A 11.–12. évfolyamon a német mint választott  idegen nyelv tantárgy óraszáma:  272 óra. 

 

11. évfolyam – heti 4 óra (36 hét) 

12. évfolyam – heti 4 óra (32 hét) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 30 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 

Aktuelle Themen 15 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 30 

Vorbereitung zum Abitur 30 

Összes óraszám: 272 

 

 

TÉMAKÖR:  

Themen und Situationen im persönlichen Bereich Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, 

Mensch und Gesellschaft 

 

ÓRASZÁM: 40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

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

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

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

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

beszélgetőtárs esetében is; 
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előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 

témáról folytatott társalgásban;  

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

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben alkalmazza; 

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

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

során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 

körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

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

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

célnyelvi kérdésekre; 

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

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

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 



 

430 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

 

 

TÉMAKÖR:  

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 

az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engagement 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Wetter 

und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  
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 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 

TÉMAKÖR:  

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

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

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

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

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

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

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

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

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

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

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően célnyelvi 

eszközökkel is reagál tanórai szituációkban 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in 

und außerhalb der Schule 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der Schule, 

Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn und in 

den DACHL-Ländern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR:  

Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

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

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen und 

Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 



 

435 

 

 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

 

 

TÉMAKÖR:  

Öffentliches Leben, Unterhaltung 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

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

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 

és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  
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egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

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

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

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

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
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 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

 

TÉMAKÖR:  

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

fejlesztésére; 

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

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 
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megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

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

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

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

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 
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 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) felhasználva 

az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

 

 

TÉMAKÖR:  

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közösség 

szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

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

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typische 

Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, 

Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  
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— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

 

 

TÉMAKÖR:  

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
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 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR:  

Aktuelle Themen 

 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 
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— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR:  

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

 

ÓRASZÁM: 12 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

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

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

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im Haushalt, 

Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 
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— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

 

TÉMAKÖR:  

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 

ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

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

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

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

szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

TÉMAKÖR: 

 Vorbereitung auf das Abitur 

 

ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

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

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

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

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

kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

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

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

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 
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közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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4.7 FRANCIA, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV A NYEK KÉPZÉSBEN 

 

9. Nyek évfolyam 

 

Nyelvi funkciók a 9. Nyek évfolyamon  

 

 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése  

köszönet kifejezése  

köszönetre történő reakció megfogalmazása  

megszólítás kifejezése  

bemutatkozás megfogalmazása  

információkérés, információadás  

hogylét iránti érdeklődés  

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása 

jókívánságok kifejezése 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok  

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben  

véleménykérés és arra reagálás  

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése  

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése  

tudás, illetve nem tudás kifejezése  

nem értés megfogalmazása  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

alapvető érzések kifejezése  

betűzés kérésnek kifejezése  

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

akarat, kívánság kifejezése  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 öröm kifejezése  

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése 

elismerés és dicséret kifejezése  

ítélet, kritika kifejezése  

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

sajnálat kifejezése  

meghívás és arra történő reakció kifejezése 
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javaslat és arra reagálás  

kérés és arra történő reakció kifejezése  

kínálás és arra történő reakció kifejezése  

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9. Nyek évfolyamon  

 

 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben 

birtoklás, birtokos névmás 

felszólító mód 

mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak, névmások 

kérdőmondatok, kérdőszavak 

 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 

adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

A 9. Nyek évfolyamon a francia mint választott idegen nyelv tantárgy óraszáma:  

180 óra  Heti 5 óra (36 hét) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, 
életstílusok 

30 

Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 20 

Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 20 

Utazás, nyaralás, turizmus 20 

Közélet 10 

Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 20 
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Interkulturális és ország ismereti témák 20 

Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 10 

Aktuális témák 10 

Szórakozás 10 

Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 10 

Összes óraszám: 180 
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TÉMAKÖR: 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, életstílusok 

 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

összefűzve; 

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

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

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

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

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

ünnephez kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 
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 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a francia ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás 

− szerepjátékok 

TÉMAKÖR:Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

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

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Franciaországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Franciaországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

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

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

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

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

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

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

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

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz 

részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus  

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

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

munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Franciaország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 

 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és francia események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

 útvonalterv Franciaországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Közélet  

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Párizs és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

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

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

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

A francia nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

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

csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 
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nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az osztálynak 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális és ország ismereti témák 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Franciaország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a francia iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus francia ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 francia nyaralási szokások 

 francia időjárás 

 Franciaország tájegységei, országrészei 
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 francia étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Franciaország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Franciaországról  

− jellegzetes francia ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

TÉMAKÖR: Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformában; 

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

megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

 
 
TÉMAKÖR: Aktuális témák  

ÓRASZÁM:10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

tartozó szituációkban; 

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

eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a francia nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások franciául különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

TÉMAKÖR: Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

munkaformákban; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó francia nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

− projektmunka, kiselőadás 

− poszter készítése  
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9.-10. ÉVFOLYAM 
 

Nyelvi funkciók a 9.-10. évfolyamon  

 

 

információkérés, információadás  

véleménykérés és arra reagálás  

egyetértés kifejezése  

egyet nem értés kifejezése 

akarat kifejezése  

képesség kifejezése  

lehetőség kifejezése 

remény kifejezése 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése  

kérés és arra történő reakció kifejezése  

kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése  

meghívás és arra történő reakció kifejezése 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

öröm kifejezése  

bánat / bosszúság kifejezése  

események leírása  

 

Nyelvi elemek és struktúrák a 9-10. évfolyamon  

 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben 

birtoklás 

felszólító mód 

minőségi viszonyok-hasonlítás 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók részes és tárgyesettel 

időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok  

esetviszonyok 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak és névmások 

szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 

elemek a szövegben  

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 
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A 9.–10. évfolyamon a francia mint választott  idegen nyelv tantárgy óraszáma:  216 óra. 

 

9.-10 .évfolyam – heti 3 óra (36 hét) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, 
életstílusok 

30 

Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 25 

Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 25 

Utazás, nyaralás, turizmus 20 

Közélet 10 

Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 20 

Interkulturális és ország ismereti témák 20 

Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 15 

Aktuális témák 16 

Szórakozás 20 

Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 15 

Összes óraszám: 216 

 

 

TÉMAKÖR: 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, életstílusok 

 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

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

összefűzve; 

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

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

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

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

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos összefüggő 

beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a francia nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 
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— prezentáció készítése: családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 

ÓRASZÁM:25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 
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 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy francia nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

TÉMAKÖR: Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 

ÓRASZÁM:25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 
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részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz 

részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a franciaországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy franciaországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, 

akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Közélet 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy francia nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy francia nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 

ÓRASZÁM:20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a francia nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő francia nyelvű osztály ’hírlaphoz’ felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 francia nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 
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TÉMAKÖR: Interkulturális és ország ismereti témák 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Franciaországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a francia himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy francia specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM:16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 
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megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 
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érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása franciául 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy francia nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR: Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
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rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat kihasználni; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns francia nyelvű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása 

az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o francia nyelvű filmek, programok ismertetése a franciás faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók francia nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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11-12. ÉVFOLYAM 

 

 

Nyelvi funkciók a francia, mint választott idegen nyelven a Nyek képzés végéig  

 

öröm kifejezése  

sajnálat kifejezése  

elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

csodálkozás kifejezése 

remény kifejezése  

bánat / bosszúság kifejezése  

ígéret kifejezése  

szándék, terv kifejezése  

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás 

ítélet, kritika kifejezése  

elvárás kifejezése  

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése  

események leírása  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

bemutatás  

gratuláció kifejezése és arra reagálás  

együttérzés és arra reagálás  

hála kifejezése  

félelem kifejezése  

egyetértés, egyet nem értés kifejezése  

véleménykérés kifejezése  

ellenvetés kifejezése és visszautasítása  

szemrehányás kifejezése 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése  

reklamálás  

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése  

segítség felajánlása, elfogadása  

beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás  

megerősítés kifejezése  

körülírás, példa megnevezése  

érdeklődés, érdektelenség  

elismerés, dicséret és arra reagálás  

közömbösség  

indoklás  

szóbeli üdvözletküldés  

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben 
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beszédszándék jelzése beszélgetés közben  

elemek összekapcsolása szóban  

mondandó összefoglalása  

beszélgetés lezárása  

segítségkérés és arra reagálás  

engedélykérés és arra reagálás  

feltételezés, kétely kifejezése  

magyarázat kifejezése  

bánat, elkeseredés kifejezése  

 

Nyelvi elemek, struktúrák 

 

személytelenség 

függő beszéd jelen időben  

vonzatos igék, névmási határozószók  

főnévként használt melléknév, melléknévi igenév 

modalitás: módbeli segédigék  

műveltetés jelen időben  

szenvedő szerkezet jelen és múlt időben  

mellékmondatok: alanyi mellékmondat, tárgyi mellékmondat, helyhatározói mellékmondat, 

időhatározói mellékmondat egyidejűségre és elő- és utóidejűségre vonatkozóan, okhatározói 

mellékmondat, célhatározói mellékmondat , vonatkozó mellékmondat  

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás, vonatkozó névmás  

feltételesség jelen időben, módbeli segédigék feltételes módban 

kollokáció 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 
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A 11.–12. évfolyamon a francia mint választott  idegen nyelv tantárgy óraszáma:  272 óra. 

 

11. évfolyam – heti 4 óra (36 hét) 

12. évfolyam – heti 4 óra (32 hét) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Óraszám 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, 
életstílusok 

40 

Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 30 

Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 20 

Utazás, nyaralás, turizmus 20 

Közélet 20 

Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 20 

Interkulturális és ország ismereti témák 15 

Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 20 

Aktuális témák 15 

Szórakozás 12 

Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 30 

Felkészülés az érettségire 30 

Összes óraszám: 272 

 

 

TÉMAKÖR: 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, életstílusok 

 

ÓRASZÁM:40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár ismeretlen 

beszélgetőtárs esetében is; 
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előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 

témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 

körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt  

 különbségek, hasonlóságok 
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 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

 

 

TÉMAKÖR: 

Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 

 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 

az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése 

— interjú készítése 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 

TÉMAKÖR: 

Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 



 

479 

 

 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően célnyelvi 

eszközökkel is reagál tanórai szituációkban 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a franciaországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése 
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— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: 

Utazás, nyaralás, turizmus 

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása-híres helyek, épületek bemutatása 

Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése 

 

 

 

TÉMAKÖR: 

Közélet 

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 

és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
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 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy francia nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid francia nyelvű novella órai feldolgozása 

 

 

TÉMAKÖR: 

Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 
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megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a francia nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejlesztése 
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 cikkek egy havonta megjelenő francia nyelvű osztály ’hírlaphoz’ felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 francia nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal franciául 

 

 

TÉMAKÖR: 

Interkulturális és ország ismereti témák 

 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közösség 

szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon  

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a francia himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy francia specialitás 
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 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek? 

 

 

TÉMAKÖR: 

Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 

 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 
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 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: 

Aktuális témák 

 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 
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 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

TÉMAKÖR: 

Szórakozás 

 

ÓRASZÁM:12 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  
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 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

 

TÉMAKÖR: 

Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 

 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A tanult témákhoz kapcsolódó francia nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása francia nyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
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 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 francia nyelvű filmek, programok ismertetése a franciás faliújságon írásban 

projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

TÉMAKÖR: 

Felkészülés az érettségire 

 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív 

kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 



 

491 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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4.8. OROSZ, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV A NYEK KÉPZÉSBEN  

 

9. NYEK ÉVFOLYAM 
 

Célok, feladatok  

-Az orosz nyelv iránti érdeklődés felkeltése.  

-A ciril ábécé elsajátítása, írás és olvasástanítás.  

- A tanuló ismerkedjen meg az orosz nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző 

nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. 

- Mindazon készségek, nyelvtani és lexikai ismeretek elsajátíttatása, melyek segítségével a tanult 

témákról képesek legyenek a tanulók alapszinten szóban és írásban kommunikálni./kb. 400 lexikai 

egység/  

Nyelvi funkciók  

Köszönési formák, üdvözlés és elköszönés  

Bemutatkozás 

Hogylét iránti érdeklődés és válaszreakciók 

Az orosz nevek /keresztnév, apai név, családnév/  

Egyszerű személyes kérdések és arra adott válaszok 

Igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

Köszönet és köszönetre adott reakció kifejezése 

Bocsánatkérés és annak elfogadása 

Sajnálat kifejezése 

Elégedettség /elégedetlenség kifejezése 

Dolgok, személyek, foglalkozások megnevezése 

Tudás ill. nem tudás kifejezése 

Nem értés megfogalmazása 

Környezetünk /ország, város, utca, lakás/ megnevezése 

Annak kifejezése, hogy hol lakunk 

A család bemutatása 

Étkezés (ételek, fogások) megnevezése 

Kínálás és arra történő reakció 

Főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

Megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben 

Tetszés, nem tetszés kifejezése 

Öröm kifejezése 

Akarat, kívánság kifejezése 

Kritika/ ítélet megfogalmazása 

Meghívás és arra történő reakció kifejezése 

Idő kifejezése 
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Kedvelés kifejezése 

Óra idő  kifejezése 

Ruhaneműk megnevezése 

Színek 

 

Nyelvi elemek, struktúrák 

Fonetika  

 A hangok ejtése  

 A magán- és mássalhangzók  

 A lágy- és keményjel  

 A szó- és mondathangsúly  

 A hanglejtés  

 A szóvégi zöngétlenedés  

Nyelvtan  

A „e” és „u” soros igék ragozása 

A főnévi igenév 

A létige múlt és jövő idejű alakjai  

A múlt idő 

Kérdőszavak: Ki? Mi? Kié? Hogy? Milyen? Hol? Hova? Kit? Mit? Kinek a..? Minek a..) Kiét? Mié? 

Hány?  

A személyes névmások alany és tárgyesete  

 A tőszámnevek 100-ig  

 A főnév:  

-neme  

-száma  

-az esetek / alany, tárgy, birtokos és elöljárós eset /  

 A személyes névmások alany, tárgy és részes esete  

A birtokos névmások  

Helymeghatározás  

A melléknevek végződései 

Időhatározók 

Sorszámnevek 

Számnevek és főnevek kapcsolata 

Az egy és a kettő számnév alakjai 

Elöljárószavak:в, на, у, из, о 

Mutató névmás этот 

OBA képzős igék ragozása 

Visszaható igék ragozása 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 
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 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9.ny. évfolyamon az orosz mint választott idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 180 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Szóbeli bevezető szakasz: Nemzetközi szavak, bemutatkozás, 
köszönések, nevek, számok, Oroszország térképe 

20 

ABC tanulása, írás, olvasás tanulás, fonetikai ismeretek 20 

Foglakozások, családtagok, életkor  20 

Városi épületek, lakcím, levél címzése 10 

Sport 10 

A hét napjai, TV műsor, programok, Színek 30 

Étel, ital, vásárlás 30 

Napirend, óra, idő 30 

Iskola 10 

Összes óraszám:       180 
 

TÉMAKÖR: Szóbeli bevezető szakasz 

20 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

 be tud mutatkozni 

 felismeri és tudja értelmezni az orosz keresztnév, apai név, családnév hármasságát 

 tud napszaknak és státusznak megfelelően köszönni 

 nemzetközi szavakat ismer 

 országneveket ismer oroszul 

 hétköznapi tárgyakat meg tud nevezni 

 eligazodik Oroszország térképén 

 alapvető ismereteket szerez az orosz történelemről és kultúráról 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  школьник, учитель, 

гимназист, мальчик, девушка, женщина, мужчина, дети, ребята, приветствие 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: школа, дома, страна 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: интернациональная 

лексика 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: приветствие 
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 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: имя, 

отчество, фамилия 

 földrajzi ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

− ismerkedés Oroszország térképével 

− számolós játék 

− ismerkedés az orosz ünnepekkel, szokásokkal (Ljasuk Dimitrij filmje Moszkváról ill. Pétervárról) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit tudunk Oroszországról:  híres emberek, különös 

szokások  

 csoportos internetes kutatómunka: „Oroszország nevezetességei” 

képek gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 

TÉMAKÖR: ABC, írás, olvasás tanulása 

20 ÓRA 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az orosz ABC írott és nyomtatott változatát,  

 a cirill betűket le tudja írni, ki tudja olvasni 

 diktálás alapján ismerős szöveget le tud írni 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 

- másolás 

- diktálás után írás 

− puzzle a betűkkel 

− játék a betűkkel 

− hangos olvasás 

TÉMAKÖR: Foglakozások, családtagok, életkor  

20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
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 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: профессии, семья, 

возраст 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Школа, магазин 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: день рождения 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: что мы делаем 

ежедневио 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni  

 saját család bemutatása 

- szituációs játékok 

- kérdőív készítése  

 mi a szülők foglalkozása, mi szeretnél lenni 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

 

 

TÉMAKÖR: Városi épületek, lakcím, levél címzése 



 

497 

 

 

10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 Meg tud címezni egy Oroszországba küldendő borítékot 

 el tudja mondani, mi hol van a városban 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: жители города 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: город 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: городское движение, 

магазины, музей, кинотеатр 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: события 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok 

 Tájékozódás a városban 

- levélírás 

TÉMAKÖR: Sport 
10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: спортсмены 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: стадион 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: матч, мяч 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: соревнования 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: заниматься 

спортом 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: виды спорта 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

 

 TÉMAKÖR: A hét napjai, TV műsor, programok, Színek 

 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 értelmezni tud egy programm ill. tv újságot 

 egyeztetni tud programokat 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: дни недели, 

передача, цвета 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

 szituációs játékok 

 reklámnézés a célnyelven 

 betűzésverseny 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 

TÉMAKÖR: Étel, ital, vásárlás 

30 óra 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be szituációk kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 véleményét szóban és írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít hallott szöveg alapján; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: продавец 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кухня. ресторан 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: холодильник 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: завтрак обед ужин 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обедать есть 

пить 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: сладкий, дорогой 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

TEVÉKENYSÉGEK 

  

— Moszkva tér bisztó meglátogatása 

— Szituációs játékok 

— egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló:az orosz konyha 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Napirend, óra, idő 

30 óra 

 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 el tudja mondani a napirendjét 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 meg tudja kérdezni ill. meg tudja mondani, hogy mennyi az idő 

 meg tudja mondani, hogy egy esemény mikor lesz, volt 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: часы 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: встреча_ режим 

дня 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: встретиться, 

учиться, тренироваться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: конструкции времени 

TEVÉKENYSÉGEK 

- egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása 

— Szituációs játék: hány óra?/ mikor találkozunk?/mit mikor csinálsz? 

 

TÉMAKÖR: Iskola 

10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: директор 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: университет 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: мебель 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: уроки 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: предметы 

TEVÉKENYSÉGEK 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

 

 

 

 

 

 

9.–10. évfolyam 

A 9. évfolyamra a választott idegen nyelvből már A1 szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az, 

hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással és 
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tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak a választott idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben 

önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra. 

A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9. évfolyamokon 

meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

Nyelvi funkciók az orosz mint választott idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon 

-     remény kifejezése 

 -       véleménykérés és arra reagálás  

 egyetértés kifejezése egyet nem értés kifejezése  

  dolgok, rövid/egyszerű jellemzése  

 lehetőség kifejezése  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése  

 javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 akarat, képesség kifejezése  

 szükségesség kifejezése  

Nyelvi elemek és struktúrák az orosz mint választott idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon 

 

Az „уметь” és „мочь” igék  

Előljárószók через, за, после, без, от, с, до, к, по, перед, под, над 

„Нельзя-можно”,”нужно-надо”  

 

Az igék múlt ideje  

A mozgást jelentő igék  

A tőszámnevek 1000-ig  

Kölcsönösnévmások  

A melléknév rövid alakja és fokozása  

Melléknévragozás 

Folyamatos, befejezett szemléletű igék képzése és használata   

 

Az egyszerű és összetett jövő idő  

A felszólítómód  

Határozatlan névmások  

Általánosító névmások  
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A feltételes mód  

Tagadó névmások  

 

 

A 9–10. évfolyamon az orosz nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Ruházkodás 20 

Moszkva, Pétervár 10 

Család, rokonok 20 

Az emberi külső, belső 20 

Időjárás, hónapok, évszakok, klíma 20 

Vallás, kultúra, szokások, ünnepek 20 

Színház, Mozi 10 

Vásárlás, pénzügyek 20 

Közlekedés 20 

Aktuális témák 20 

Tudomány, technika, Kommunikáció 16 

Utazás, nyaralás 20 

Összes óraszám:       216 
 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Ruházkodás 

20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: продавщица 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: универмаг 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: одежда и обувь 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупки 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: примерять, 

платить 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: прилагательные 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szerepjátékok 

o ruhavásárlás 
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- szótanuló játékok 

TÉMAKÖR: Moszkva, Pétervár 

10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: русские города 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: церкви, музеи, здания, 

досторимечательности 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: каникулы, поездка 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: бранировать, 

ехать 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o Oroszországi látnivalók, nevezetességek  

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Moszkvába 

o milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök Oroszorszábgan – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

 

 

 

TÉMAKÖR: Külső és belső tulajdonságok 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 jellemez ismerősöket  
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 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знакомые 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: части тела, одежда 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупки 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: познакомиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: черты характера 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Jellemzések: 

o Közeli és távoli rokonok   

o barátok, osztálytársak 

- Szituációs játék: 

o ismerkedés 

o vásárlás 

TÉMAKÖR: Időjárás, klíma, évszakok, hónapok 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- el tudja mondani, milyen az idő 

- megérti az időjárásjelentéseket 



 

505 

 

 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: растения 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природа, город, 

деревня, поле 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: прогноз погоды 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: месяцы, времена 

года 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 Oroszország klímája, éghajlati övei 

— kiselőadás készítése  

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

— egy orosz nyelvű természetfilm megtekintése 

— orosz nyelvű időjárásjelentések megnézése 

TÉMAKÖR: Vallás, kultúra, szokások, ünnepek 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 
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 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Oroszországban 

 mik a legfőbb sportágak Oroszországban? 

— internetes kutatómunka 

 az orosz téli ünnepkör 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy orosz specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

 

TÉMAKÖR: Színház, mozi  

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кассир,  актёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кинотеатр, театр, 

музей, гардероб, буфет 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: билеты 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: спектакль, показ 

фильма 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: интересоваться, 

покупать билеты 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

o érdekes orosz múzeumok 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 
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— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy orosz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

 

 

TÉMAKÖR: Vásárlás, pénzügyek 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű reklámokat 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 üzeneteket ír; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: банкир 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: банк 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обмен денег, 

финансовые дела 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: снимать деньги, 

одолжать деньги, рекламация 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: деньги, штраф 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egy orosz nyelvű reklámújság áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 

o pénzfelvét 

o vásárlás 
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o reklamáció 

TÉMAKÖR: Közlekedés 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez menetrendeket 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: водитель, шофёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: вокзал, станция 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупать билеты 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: поездка 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: расписание поездов 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egy orosz nyelvű menetrend áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 

o vonatjegyvásárlás 

o metrójegyvásárlás 

o információ kérése városi tájékozódás témában 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése az orosz nyelvű híradóban (pl. úszó 

VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése 

irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Tudomány, technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: электростанция, завод, 

мобильник, ноут бук, планщет 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: пользование 

современной техники 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Интернет, В контакте 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  
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 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátránya 

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист, гид 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: гостиница, 

аэропорт, туристическое агенство 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: памятники, выставки, 

паспорт, виза, чемодан, путеводитель 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники. 

каникулы 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: экскурсия по 

городу, приготовление перед поездки 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 
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 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamra a választott idegen nyelvből már A2+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja 

az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással és 

tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak a választott idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben 

önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B1 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra. 

A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9ny-9-10. évfolyamokon 

meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

 
Nyelvi funkciók az orosz mint választott idegen nyelvre a 11. évfolyamon 

 javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 akarat, képesség kifejezése  

 szükségesség kifejezése  

 
Nyelvi elemek és struktúrák az orosz mint választott idegen nyelvre a 11. évfolyamon 

 

Melléknévragozás 

Folyamatos, befejezett szemléletű igék képzése és használata   

 

Az egyszerű és összetett jövő idő  

A felszólítómód  

Határozatlan névmások  

Általánosító névmások  

A feltételes mód  

Tagadó névmások  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 
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Színház, Mozi 36 

Vásárlás, pénzügyek 36 

Közlekedés 36 

Aktuális témák 36 

Összes óraszám:       144 

 

TÉMAKÖR: Színház, mozi  

ÓRASZÁM: 36 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кассир,  актёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кинотеатр, театр, 

музей, гардероб, буфет 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: билеты 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: спектакль, показ 

фильма 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: интересоваться, 

покупать билеты 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka, egyéni bemutatók 

o érdekes orosz múzeumok 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 
— vitakészség fejlesztése 
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 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy orosz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

 

 

TÉMAKÖR: Vásárlás, pénzügyek 

 ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű reklámokat 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 üzeneteket ír; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: банкир 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: банк 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обмен денег, 

финансовые дела 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: снимать деньги, 

одолжать деньги, рекламация 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: деньги, штраф 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
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TEVÉKENYSÉGEK 
— Egy orosz nyelvű reklámújság áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 

o pénzfelvét 

o vásárlás 

o reklamáció 

 

TÉMAKÖR: Közlekedés 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez menetrendeket 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: водитель, шофёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: вокзал, станция 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупать билеты 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: поездка 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: расписание поездов 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
— Egy orosz nyelvű menetrend áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 
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o vonatjegyvásárlás 

o metrójegyvásárlás 

o információ kérése városi tájékozódás témában 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése az orosz nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

 

 

12. évfolyam 

 
A 12. évfolyamra a választott idegen nyelvből már B1 szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az, 

hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással és 

tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  
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Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak a választott idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben 

önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra. 

A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a alsóbb évfolyamokon 

meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

 

Nyelvi funkciók az orosz mint választott idegen nyelvre a 12. évfolyamon 

-alázat, szenvedély kifejezése 

-irígység, kárhozat megfogalmazása 

-szerelem, gyász közvetítése, reagálás 

 

Nyelvi elemek és struktúrák az orosz mint választott idegen nyelvre a 12. évfolyamon 

-eredmény annulálása igepárok segítségével 

-passzív szerkezetek 

-függőbeszéd 

-motorikus igék  

-onomatopoézis 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Tudomány, technika, Kommunikáció 32 
Utazás, nyaralás 32 

Továbbtanulás 32 
Aktuális témák 32 

Összes óraszám: 128 

 

 

TÉMAKÖR: Tudomány, technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 32 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: электростанция, завод, 

мобильник, ноут бук, планщет 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: пользование 

современной техники 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Интернет, В контакте 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátránya 

 

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás 

ÓRASZÁM: 32 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист, гид 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: гостиница, 

аэропорт, туристическое агенство 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: памятники, выставки, 

паспорт, виза, чемодан, путеводитель 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники. 

каникулы 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: экскурсия по 

городу, приготовление перед поездки 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

TEVÉKENYSÉGEK. 
— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 
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 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

 

TÉMAKÖR: Továbbtanulás 

ÓRASZÁM: 32 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: студент, профессор 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: университет, 

библиотека 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учебник, вещи в школе 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: аттестат зрелости 

школьные праздники 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знание, владение, 

умение 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 Oroszország híre egyetemei 

 a magyarországi és az oroszországi iskolarendszer összehasonlítása 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— saját tervek írásbeli megfogalmazása 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házi 

feladatról  

 

Orosz nyelv fakultáció  

11. évfolyam 

 

Célok és feladatok  

A tanulók mélyítsék el az orosz nyelvi kultúrára és civilizációra vonatkozó ismereteiket. Önálló 

véleménynyilvánítás a kulturális, hétköznapi és gazdasági élet eseményeiről.  

Magabiztos orosz nyelvi társalgási szint elérése. Felkészítés az érettségi vizsgára  
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Nyelvi funkciók az orosz mint választott idegen nyelvre a 11. évfolyamon 

 javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 akarat, képesség kifejezése  

 szükségesség kifejezése  

 

Nyelvi elemek és struktúrák az orosz mint választott idegen nyelvre a 11. évfolyamon 

 

Melléknévragozás 

Folyamatos, befejezett szemléletű igék képzése és használata   

 

Az egyszerű és összetett jövő idő  

A felszólítómód  

Határozatlan névmások  

Általánosító névmások  

A feltételes mód  

Tagadó névmások  

A 11. évfolyamon az orosz mint választott idegen nyelv fakultáció óraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 Témakör neve  Javasolt 
óraszám 

 Moszkva, Pétervár  24 

 Az emberi külső, belső  24 

 Vallás, kultúra, szokások, ünnepek  24 

 Összes óraszám:         72 
 

 

TÉMAKÖR: Moszkva, Pétervár 

24 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: русские города 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: церкви, музеи, здания, 

досторимечательности 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: каникулы, поездка 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: бранировать, 

ехать 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o Oroszországi látnivalók, nevezetességek  

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Moszkvába 

o milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök Oroszorszábgan – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

 

 

TÉMAKÖR: Külső és belső tulajdonságok 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 jellemez ismerősöket  
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 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знакомые 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: части тела, одежда 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупки 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: познакомиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: черты характера 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Jellemzések: 

o Közeli és távoli rokonok   

o barátok, osztálytársak 

- Szituációs játék: 

o ismerkedés 

o vásárlás 

TÉMAKÖR: Vallás, kultúra, szokások, ünnepek 

ÓRASZÁM: 24 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Oroszországban 

 mik a legfőbb sportágak Oroszországban? 

— internetes kutatómunka 

 az orosz téli ünnepkör 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy orosz specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

 

 

12. évfolyam 

Célok és feladatok  

A tanulók mélyítsék el az orosz nyelvi kultúrára és civilizációra vonatkozó ismereteiket. Önálló 

véleménynyilvánítás a kulturális, hétköznapi és gazdasági élet eseményeiről.  

Magabiztos orosz nyelvi társalgási szint elérése. Felkészítés az érettségi vizsgára  

Nyelvi funkciók az orosz mint választott idegen nyelvre a 12. évfolyamon 

-alázat, szenvedély kifejezése 

-irígység, kárhozat megfogalmazása 

-szerelem, gyász közvetítése, reagálás 
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Nyelvi elemek és struktúrák az orosz mint választott idegen nyelvre a 12. évfolyamon 

-eredmény annulálása igepárok segítségével 

-passzív szerkezetek 

-függőbeszéd 

-motorikus igék  

-onomatopoézis 

 

A 12. évfolyamon az orosz mint választott idegen nyelv fakultáció óraszáma: 64 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 Témakör neve  Javasolt 
óraszám 

 Közlekedés  21 

 Tudomány, technika, Kommunikáció  22 

 Utazás, nyaralás  21 

 Összes óraszám:         64 
 

TÉMAKÖR: Közlekedés 

ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez menetrendeket 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 
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 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: водитель, шофёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: вокзал, станция 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупать билеты 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: поездка 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: расписание поездов 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egy orosz nyelvű menetrend áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 

o vonatjegyvásárlás 

o metrójegyvásárlás 

o információ kérése városi tájékozódás témában 

 

TÉMAKÖR: Tudomány, technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: электростанция, завод, 

мобильник, ноут бук, планщет 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: пользование 

современной техники 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Интернет, В контакте 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátránya 

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás 

ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист, гид 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: гостиница, 

аэропорт, туристическое агенство 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: памятники, выставки, 

паспорт, виза, чемодан, путеводитель 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники. 

каникулы 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: экскурсия по 

городу, приготовление перед поездки 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK. 
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— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 
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4.9. OLASZ, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV A NYEK-ES KÉPZÉSBEN 

Általános bevezetés 

A kerettantervben a következő KER szerinti nyelvi szintek szerepelnek a választott idegen nyelvre: 

- 9-10. évfolyam: A2;  

- 11-12. évfolyam: B1-B2. 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló 10. évfolyam végére: 

− adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló 12. évfolyam végére: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb, kicsit elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon 

túlmenő tartalmú célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő, természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 9-12. évfolyamon a témakörök újra és újra megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban 

megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

A témakörök áttekintő táblázata a 9ny. évfolyamra: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 28 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 30 

Vacanze, viaggi, turismo 10 

Vita sociale 12 

Apprendimento della lingua italiana 30 

Temi interculturali 10 

Attività e tematiche interdisciplinari 10 

Temi di attualità 10 

Intrattenimento 10 
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Apprendimento e condivisione delle conoscenze 10 

Összes óraszám: 180 

 

A témakörök áttekintő táblázata 9-10. évfolyamra: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

                    Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 30 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 20 

Vacanze, viaggi, turismo 20 

Vita sociale 16 

Apprendimento della lingua italiana 15 

Temi interculturali 24 

Temi e attività interdisciplinari 15 

Temi di attualità 16 

Scienza e tecnologia, comunicazione 15 

Intrattenimento 10 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 15 

Összes óraszám: 216 

 

A témakörök áttekintő táblázata 11-12. évfolyamra: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita  20 

Ambiente e natura 15 

Vacanze, viaggi, turismo 20 

Vita sociale, intrattenimento 15 

Apprendimento della lingua italiana 20 
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Temi interculturali 20 

Temi e attivitá interdisciplinari 20 

Temi attuali 25 

Scienza e tecnologia, Comunicazione 20 

Persone e società 15 

Questioni finanziarie 18 

Carriera e impiego 15 

Acquisizione e condivisione delle conoscenze 20 

Preparazione all’esame finale 25 

Összes óraszám: 268 

 

A tanévekre bontott javaslatot elsősorban a kerettantervi ajánlások és a Nuovo Progetto Italiano 1a 

és 1b és a Nuovo Progetto Italiano 2a és 2b tankönyv alapján állítottam össze úgy, hogy minden 

kerettantervben javasolt témakör tárgyalásra kerül.  

Kiegészítő könyvek 

Nuovo Progetto Italiano 1-2 - Guida per l’insegnante 

Progetto Italiano Videocorso 

Primo Ascolto 

Ascolto medio 

Scriviamo 

Esami communicativi in italiano 

Situazioni  

1000 Domande – 1000 Risposte 

Ricette per parlare 

L’italiano? Sì, grazie 1-3 

Parole, parole, parole 

Parola per parola 1-2 

Italiano in cinque minuti 1-2 

Italiano per modo di dire 

Le preposizioni italiane 

Nuovo italiano nel turismo 

Olasz nyelvtani gyakorlatok 

La lingua italiana per stranieri corso medio 

L’italiano giocando 1 

L’italiano con le parole crociate 
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L’italiano con … giochi e attività 

I come Italia 

Italia per stranieri 

Qua e là per l’Italia 

 

9ny. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1a: unità intorduttiva - 5) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód, interkulturalitás 

o A tanuló személye 

o Család, családfa 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

o Napirend, időbeosztás 

o Ételek, kedvenc ételek 

o Étkezés családban, iskolai menzán, bárban 

– Társasági élet, interkulturalitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör, közös programok 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Ünnepek, családi ünnepek 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o Kiadó szoba; albérletkeresés itthon és külföldön 

o Útbaigazítás 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás, interkulturalitás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 
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– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok 

– Tudomány, technika 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE 
piove, nevica, sono nato/-a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; PARTICIPIO PASSATO, PASSATO 
PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE; IMPERATIVO DIRETTO POSITIVO E 
NEGATIVO 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; ho studiato molto, 
siamo rimasti a Roma a lungo; andremo in Italia; vieni qui!, non 
urlare!, andiamo! 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, 
DAVANTI, DIETRO, VICINO 
siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra l’altro; dentro 
c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, sei ancora giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo! durante la lezione 
abbiamo già parlato molto della cultura italiana 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
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la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni 
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, mi 
sento abbastanza bene, non ci capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.  
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA: ABSZOLÚT FELSŐFOK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è bellissima  

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, VESTIRE DI NERO 
mi piace 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE 
Perché non mangi? Perché non ho fame. Ho deciso di partire 
presto. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE 
ti piace nuotare?, chi è questa ragazza?, che cosa facciamo 
adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual 
è il tuo libro? perché non sei venuto?, ci vado anch’io 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
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professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, amici!, tesoro!, amore!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Scusi, con chi 
parlo?, Scusi chi devo dire?, Pronto casa 
Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, questo poi no, ho detto di no, non ci 
penso neanche, mi dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
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non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, sei d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, a mio 
avviso, per me, quanto a me 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia,  

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása Cos’è successo? Prima …Poi … Alla fine…; 
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è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!,  

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonytalanság forse, non sono sicuro/-a 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

tiltás, felszólítás non devi/-e uscire; 
presto!, vieni/-e/-ite!, andiamo!, stai zitto!, 
calmati!, mi raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?; 
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posso consigliarti qualcosa?, se vuoi/vuole 
sentire la mia opinione/il mio parere, io nei tuoi 
panni, sai che ti dico?, devi assolutamente 

utasítások és arra reagálás Vieni qui, per favore. Leggi il messaggio. 

segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, vuoi/vuole darmi una mano?, mi dai/dà 
una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, che ne dici/-e di…, è 
un’offerta speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészélési szándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

 

9. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1b: unità 6-8) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód, interkulturalitás 

o A tanuló személye 

o Személyes tervek 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők; azok megosztása férj és feleség között 

o Napirend, időbeosztás 

o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Életünk és a stressz 

o Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

o Receptek, tipikus olasz ételek 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 
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o Gyógykezelés (orvosnál) 

o Életmód nálunk és a célországokban 

– Társadalmi élet, interkultiralitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör, közös programok, bulik 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

o Ünnepek, családi ünnepek és tipikus olasz ünnepek 

o Öltözködés, divat 

o Konfliktusok és kezelésük 

o A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

o Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Növények és állatok a környezetünkben 

o Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása (pl. sajátosságok, tagozatok) 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

o Csereút 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Útbaigazítás 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése; olasz-

magyar kulturális kapcsolatok 
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– Tudomány, technika, interdiszciplinaritás 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

o Bankkártya és használata 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; IMPERATIVO; PARTICIPIO PASSATO, 
PASSATO PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE; IMPERATIVO DIRETTO 
POSITIVO E NEGATIVO; VERBI RIFLESSIVI; IMPERFETTO; 
CONDIZIONALE PRESENTE 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; dammi una penna!, 
aprite i libri!, ho studiato molto, andremo in Italia; vieni qui!, non 
urlare!, andiamo!; mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi 
faresti un piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, 
FUORI, DAVANTI, DIETRO, VICINO 
il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra 
l’altro; dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG 
A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, Carla si alza presto, sei ancora 
giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo!  

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO; 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica; Ho conosciuto 
delle persone simptaicissime. 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE; 
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MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni 
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, 
abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza bene, non ci 
capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.; 
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA, HASONLÍTÓ SZERKEZETEK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima, 
mangio più carne che pesce 

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità, potresti prestarmi del tuo dizionario? 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, SMETTERE DI, 
VESTIRE DI NERO 
mi piace 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE, 
GERUNDIO; 
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO; 
FORMA IMPERSONALE 
Ho deciso di partire presto. Sono venuto/-a per salutarti. Vengo a 
trovarti domani. Chiudendo la porta mi son fatto male. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RIFLESSIVI: MI, TI, SI, CI, VI, SI; 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE; 
PRONOMI DIRETTI TONICI E ATONI: MI, ME … 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, ci 
vado anch’io 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 
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Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte!; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120? Pronto volevo 
parlare con dottor Frittella, me lo può passare?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Pronto, sì, glielo/-
la passo subito; Scusi, con chi parlo?, Scusi chi 
devo dire?, Pronto casa Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
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prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, questo poi no, ho detto di no, non ci 
penso neanche, mi dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti 
di male; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore!; 
Egregio/Gentile Signore/Professore/ Signor 
Direttore!, Caro signor Belli! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 
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csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, sei d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, fossi in 
te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 
quanto a me, io penso di… 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, avevi/-a ragione, ho sbagliato 
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo 
pensare 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 
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dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ellenvetés mica vero, perché poi?, macché!, neanche per 
sogno!, per carità! 

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 
ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli 
quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo 
bene; 
hai presente l’edicola all’angolo della strada?; 
non mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi 
viene in mente, l’ho dimenticato, me ne sono 
scordato, mi sfugge, è sulla punta della lingua 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!,  

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 
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bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, 
certamente, ci scommetto, sono più che sicuro; 
forse, non ne sono sicuro/-a, può darsi, chissa!, 
chi lo sa, non credo, mah!, eventualmente; 
suppongo che; 
dubito, ho dei dubbi, non ne sono sicuro, sarà 
vero, sarò un ignorante 

ismerés, nem ismerés lo conosco, l’ho già visto da qulache parte, mi 
sembra di averlo già incontrato, mi risulta; 
non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi 
sia, non mi risulta 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non devi/-e uscire; 
presto!, vieni/-e/-ite!, andiamo!, stai zitto!, 
calmati!, dammi retta!, mi raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

kínálás és arra reagálás vuoi/vuole provare anche questo? 

reklamálás avrei un problema, vorrei presetare un reclamo 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?; 
posso consigliarti qualcosa?, se vuoi/vuole 
sentire la mia opinione/il mio parere, io nei tuoi 
panni, sai che ti dico?, devi assolutamente 

utasítások és arra reagálás Vieni qui, per favore. Leggi il messaggio. 

segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, vuoi/vuole darmi una mano?, mi dai/dà 
una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, che ne dici/-e di…, è 
un’offerta speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no 
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészélési szándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

megerősítés come no!, certo!, ovviamente, senz’altro, 
assolutamente 

körülírás come devo dirti, in altri termini 

példa megnevezése per esempio, per farti/Le un esempio, tanto per 
fare un esempio, è come se fosse 

 

10. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1b: unità 9-11) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód 

o A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

o Személyes tervek 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

o Napirend, időbeosztás 

o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Életünk és a stressz 

o Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 

o Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

o Gyógykezelés (orvosnál) 

o Életmód nálunk és a célországokban 

– Társadalmi élet, interkulturalitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
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o Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

o Ünnepek, családi ünnepek 

o Öltözködés, divat 

o Konfliktusok és kezelésük 

o A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

o Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

o „Made in Italy” 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Növények és állatok a környezetünkben 

o Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

o Szelektív hulladékgyűjtés 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása (pl. sajátosságok, tagozatok) 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

o Iskolai hagyományok 

o Egyetemista élet 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem szokványos foglalkozások 

o Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkavállalás, a kettő párhuzamosan 

o Önéletrajz, állásinterjú 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Útbaigazítás 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok 

– Tudomány, technika, interdiszciplinaritás 

o Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
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o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek (aktualitás) 

o Családi gazdálkodás 

o Zsebpénz 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

o Fogyasztás, reklámok 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; IMPERATIVO; PARTICIPIO PASSATO, 
PASSATO PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE; IMPERFETTO; 
CONDIZIONALE PRESENTE; TRAPASSATO PROSSIMO; 
CONDIZIONALE PASSATO; CONGIUNTIVO PRESENTE/PASSATO; 
VERBI RIFLESSIVI; FORMA PASSIVA; GERUNDIO, STARE + 
GERUNDIO; INFINITO PASSATO; FORMA IMPERSONALE; PASSATO 
REMOTO 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; dammi una penna!, 
aprite i libri!, ho studiato molto, andremo in Italia, mi alzo presto, 
avevo voglia di piangere, mi faresti un piacere?, non avevo mai 
vista una macchina così bella, saresti dovuto venire con noi, spero 
che ci siano tutti, questo libro è stato tradotto da uno scrittore 
famoso, chiudendo la porta mi son fatto male, sto leggendo un 
libro molto interessante; sono contento di averlo conosciuto, si 
fece tardi 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, 
FUORI, DAVANTI, DIETRO, VICINO 
il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra 
l’altro; dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG 
A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, Carla si alza presto, sei ancora 
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giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo! durante la lezione 
abbiamo già parlato molto della cultura italiana 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica, Ho conosciuto 
delle persone simptaicissime. 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni 
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, 
abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza bene, non ci 
capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.; 
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA, HASONLÍTÓ SZERKEZETEK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima, 
mangio più carne che pesce 

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE; 
CONGIUNTIVO HASZNÁLATÁNAK ESETEI 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità, potresti prestarmi del tuo dizionario?, spero 
che ci siano tutti 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, SMETTERE DI, 
VESTIRE DI NERO 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE, 
GERUNDIO; 
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO; 
FORMA PASSIVA; 
FORMA IMPERSONALE; 
COMPARAZIONE; 
PERIODO IPOTETICO (CONDIZIONE REALIZZABILE) 
Ho deciso di partire presto. Sono venuto/-a per salutarti. Vengo a 
trovarti domani. Chiudendo la porta mi son fatto male. La Befana 
non è conosciuta in Ungheria. In Ungheria non si festeggia la 
Befana. Se piove, non andremo al cinema. 
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Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RIFLESSIVI: MI, TI, SI, CI, VI, SI; 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE; 
PRONOMI INDEFINITI: OGNI, QULACHE, ALCUNO, QULASIASI, 
TUTTO, TANTO; 
PRONOMI INDIRETTI: TONICI E ATONI; 
PRONOMI DIRETTI TONICI, ATONI E COMBINATI: MI, ME, ME NE, 
GLIELO… 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne 
aveva parlato molto, ci vado anch’io, ogni principio è difficile; 
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Non ci hanno detto 
niente. Ho sbagliato dicendoglielo. 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
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Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120? Pronto volevo 
parlare con dottor Frittella, me lo può passare?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Pronto, sì, glielo/-
la passo subito; Scusi, con chi parlo?, Scusi chi 
devo dire?, Pronto casa Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no, 
ho detto di no, non ci penso neanche, mi 
dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti 
di male; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
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a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore!; 
Egregio/Gentile Signore/Professore/ Signor 
Direttore!, Caro signor Belli! 

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, 
un abbraccio, un forte abbraccio, bacione, tanti 
cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con 
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, 
affettuosamente, tuo/-a; 
distinti saluti, ossequi, con stima, Le porgo i 
miei più distinti saluti 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di…, fosse vero, non vedo l’ora di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, cosa faresti nei miei panni?, sei 
d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, fossi in 
te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 
quanto a me, io penso di… 
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valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, avevi/-a ragione, ho sbagliato 
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo 
pensare 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, ci 
mancherebbe altro!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, ho bisogno di…, mi serve, 
devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ellenvetés mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo?, 
macché!, neanche per sogno!, non ci pensare 
nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci 
mancherebbe altro!, questo poi no, ti/Le ho 
detto di no 

ellenvetés visszautasítása perché no?, pensaci un attimo! 

érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia 
egy érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti 
ha fatto?, avresti voglia di…, ti piacerebbe?, 
quale prefeisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti 
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un amaro?, qual è il tuo hobby?, che cosa 
t’interessa?, di che t’interssi? 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!, ci mancherebbe! 

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, 
certamente, ci scommetto, sono più che sicuro; 
forse, non ne sono sicuro/-a, può darsi, chissa!, 
chi lo sa, non credo, mah!, eventualmente; 
suppongo che; 
dubito, ho dei dubbi, non ne sono sicuro, sarà 
vero, sarò un ignorante 

ismerés, nem ismerés lo conosco, l’ho già visto da qulache parte, mi 
sembra di averlo già incontrato, mi risulta; 
non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi 
sia, non mi risulta 

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 
ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli 
quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo 
bene; 
hai presente l’edicola all’angolo della strada?; 
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non mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi 
viene in mente, l’ho dimenticato, me ne sono 
scordato, mi sfugge, è sulla punta della lingua 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non correre, non devi/-e uscire non esagerare!, 
non fare lo scemo!; 
coori!, esci!, fa’presto!, alzati!, 
vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, 
stai zitto!, calmati!, dammi retta!, mi 
raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

kínálás és arra reagálás assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, 
prendi/-a un altro pezzettino/bicchierino!, 
prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 
aperitivo? 

reklamálás avrei un problema, vorrei presetare un reclamo 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi? cosa 
faresti/farebbe nei miei panni?, dovrei 
accettarlo?, tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo 
sinceramente; 
ti direi/consiglierei di…,  faresti meglio, 
permettimi/mi permetta un consiglio, posso 
consigliarti qualcosa?, io nei tuoi panni non 
farei questo, se vuoi/vuole sentire la mia 
opinione/il mio parere, dovresti, ti direi di, ti 
suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in te, non 
lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, 
potresti!potrebbe, devi assolutamente, 
faresti/farebbe meglio non andarci 
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segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, aiutami/ mi aiuti!, 
vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una 
mano?, mi dai/dà una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, ti/Le suggerirei di…,  che ne 
dici/-e di…, sarebbe una soluzione, è un’offerta 
speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no, direi di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészélési szándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

megerősítés come no!, certo!, ovviamente, senz’altro, 
assolutamente 

körülírás come devo dirti, in altri termini 

példa megnevezése per esempio, per farti/Le un esempio, tanto per 
fare un esempio, è come se fosse 

témaváltás cambiamo argomento, voltiamo pagina, 
parliamo d’altro, d’altronde, per quanto 
riguarda invece, a proposito di… 

 

11. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 2a: unità 1-5) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód 

o A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

o Személyes tervek 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

o Napirend, időbeosztás 
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o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Életünk és a stressz 

o Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 

o Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

o Gyógykezelés (orvosnál) 

o Életmód nálunk és a célországokban 

o Az olaszok kedvenc sportjai 

– Társadalmi élet, interkulturalitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

o Ünnepek, családi ünnepek 

o Öltözködés, divat 

o Konfliktusok és kezelésük 

o A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

o Társadalmi szokások nálunk és a célországokban: az olasz történelem fontosabb 

eseményei 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Növények és állatok a környezetünkben 

o Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

o Szelektív hulladékgyűjtés 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása (pl. sajátosságok, tagozatok) 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

o Iskolai hagyományok 

o Egyetemista élet 

o Az olasz iskola, egyetemek Olaszországban 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem szokványos foglalkozások 

o Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkavállalás, a kettő párhuzamosan 

o Álláshirdetés, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
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o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Útbaigazítás 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok a célország városainak nevezetességei (Roma, Milano, Bologna, 

Venezia, Napoli, Firenze) 

– Tudomány, technika, interdiszciplinaritás 

o Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek (aktualitás) 

o Családi gazdálkodás 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

o Az olasz gazdaság, „made in Italy” 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; IMPERATIVO; PARTICIPIO PASSATO, 
PASSATO PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE, STARE + PER + INFINITO; 
IMPERFETTO, PASSATO PROGRESSIVO; PASSATO REMOTO, 
TRAPASSATO REMOTO; CONDIZIONALE PRESENTE; TRAPASSATO 
PROSSIMO; CONDIZIONALE PASSATO; CONGIUNTIVO 
PRESENTE/PASSATO; VERBI RIFLESSIVI; FORMA PASSIVA; 
GERUNDIO, STARE + GERUNDIO; INFINITO PASSATO; FORMA 
IMPERSONALE; PASSATO REMOTO 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; dammi una penna!, 
aprite i libri!, legga con attenzione!, ho studiato molto, andremo in 
Italia, Luisa sta per partire; mi alzo presto, avevo voglia di piangere, 
mi faresti un piacere?, non avevo mai vista una macchina così 
bella, la stavo ascoltando; saresti dovuto venire con noi, spero che 
ci siano tutti, questo libro è stato tradotto da uno scrittore famoso, 
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chiudendo la porta mi son fatto male, sto leggendo un libro molto 
interessante; sono contento di averlo conosciuto, si fece tardi, 
Roma divenne capitale nell’Ottocento. Andai a Venezia per la pima 
volta 30 anni fa. 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, 
FUORI, DAVANTI, DIETRO, VICINO 
il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra 
l’altro; dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG 
A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, Carla si alza presto, sei ancora 
giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo! durante la lezione 
abbiamo già parlato molto della cultura italiana 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica, Ho conosciuto 
delle persone simptaicissime. 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE, SOSTANTIVI IRREGOLARI; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, il mano – le mani; abbiamo quattro 
lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due 
bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza 
bene, non ci capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.; 
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS, TRONCAMENTO; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA, HASONLÍTÓ SZERKEZETEK; 
MELLÉKNÉV HATÁROZÓI SZEREPBEN 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; un bel film; mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è 
bellissima, mangio più carne che pesce; andare veloce 

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE; 
CONGIUNTIVO HASZNÁLATÁNAK ESETEI 
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voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità, potresti prestarmi del tuo dizionario?, spero 
che ci siano tutti 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, SMETTERE DI, 
VESTIRE DI NERO 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE, 
GERUNDIO, CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT; 
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO; 
FORMA PASSIVA; 
FORMA IMPERSONALE; 
COMPARAZIONE; 
PERIODO IPOTETICO (CONDIZIONE REALIZZABILE) 
Ho deciso di partire presto. Sono venuto/-a per salutarti. Vengo a 
trovarti domani. Chiudendo la porta mi son fatto male. La Befana 
non è conosciuta in Ungheria. In Ungheria non si festeggia la 
Befana. Se piove, non andremo al cinema. È andato a Roma per 
studiare l’italiano. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RIFLESSIVI: MI, TI, SI, CI, VI, SI; 
PRONOMI RECIPROCI: CI, VI, SI; 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE; 
PRONOME LOCATIVO: CI; 
PRONOMI INDEFINITI: OGNI, QULACHE, ALCUNO, QUALSIASI, 
TUTTO, TANTO, NESSUNO; 
PRONOMI INDIRETTI: TONICI E ATONI; 
PRONOMI DIRETTI TONICI, ATONI: MI, ME,  
PRONOMI COMBINATI: ME NE, GLIELO… 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne 
aveva parlato molto, ci vado anch’io, ogni principio è difficile; 
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Non ci hanno detto 
niente. Ho sbagliato dicendoglielo. 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 
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megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120? Pronto volevo 
parlare con dottor Frittella, me lo può passare?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Pronto, sì, glielo/-
la passo subito; Scusi, con chi parlo?, Scusi chi 
devo dire?, Pronto casa Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no, 
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ho detto di no, non ci penso neanche, mi 
dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti 
di male; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore!; 
Egregio/Gentile Signore/Professore/ Signor 
Direttore!, Caro signor Belli! 

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, 
un abbraccio, un forte abbraccio, bacione, tanti 
cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con 
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, 
affettuosamente, tuo/-a; 
distinti saluti, ossequi, con stima, Le porgo i 
miei più distinti saluti 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 
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öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di…, fosse vero, non vedo l’ora di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa, sono 
preoccupato/-a 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, cosa faresti nei miei panni?, sei 
d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, fossi in 
te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 
quanto a me, io penso di… 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, avevi/-a ragione, ho sbagliato 
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo 
pensare 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, ci 
mancherebbe altro!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
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vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, ho bisogno di…, mi serve, 
devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ellenvetés mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo?, 
macché!, neanche per sogno!, non ci pensare 
nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci 
mancherebbe altro!, questo poi no, ti/Le ho 
detto di no 

ellenvetés visszautasítása perché no?, pensaci un attimo! 

érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia 
egy érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti 
ha fatto?, avresti voglia di…, ti piacerebbe?, 
quale prefeisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti 
un amaro?, qual è il tuo hobby?, che cosa 
t’interessa?, di che t’interssi? 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
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ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!, ci mancherebbe! 

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, 
certamente, ci scommetto, sono più che sicuro; 
forse, non ne sono sicuro/-a, può darsi, chissa!, 
chi lo sa, non credo, mah!, eventualmente; 
suppongo che; 
dubito, ho dei dubbi, non ne sono sicuro, sarà 
vero, sarò un ignorante 

ok-okozat kifejezése Perché è così? Perché…, Come mai non ha 
partecipato? È malato, ecco perché. 

magyarázat kifejezése A che cosa serve? Serve per cucinare., Come 
funziona? Funziona con la batteria. 

ismerés, nem ismerés lo conosco, l’ho già visto da qulache parte, mi 
sembra di averlo già incontrato, mi risulta; 
non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi 
sia, non mi risulta 

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 
ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli 
quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo 
bene; 
hai presente l’edicola all’angolo della strada?; 
non mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi 
viene in mente, l’ho dimenticato, me ne sono 
scordato, mi sfugge, è sulla punta della lingua 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non correre, non devi/-e uscire non esagerare!, 
non fare lo scemo!; 
coori!, esci!, fa’presto!, alzati!, 
vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, 
stai zitto!, calmati!, dammi retta!, mi 
raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 
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javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

kínálás és arra reagálás assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, 
prendi/-a un altro pezzettino/bicchierino!, 
prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 
aperitivo? 

reklamálás avrei un problema, vorrei presetare un reclamo 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi? cosa 
faresti/farebbe nei miei panni?, dovrei 
accettarlo?, tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo 
sinceramente; 
ti direi/consiglierei di…,  faresti meglio, 
permettimi/mi permetta un consiglio, posso 
consigliarti qualcosa?, io nei tuoi panni non 
farei questo, se vuoi/vuole sentire la mia 
opinione/il mio parere, dovresti, ti direi di, ti 
suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in te, non 
lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, 
potresti!potrebbe, devi assolutamente, 
faresti/farebbe meglio non andarci 

segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, aiutami/ mi aiuti!, 
vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una 
mano?, mi dai/dà una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, ti/Le suggerirei di…,  che ne 
dici/-e di…, sarebbe una soluzione, è un’offerta 
speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no, direi di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
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GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészédszándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

megerősítés come no!, certo!, ovviamente, senz’altro, 
assolutamente 

körülírás come devo dirti, in altri termini 

példa megnevezése per esempio, per farti/Le un esempio, tanto per 
fare un esempio, è come se fosse 

témaváltás cambiamo argomento, voltiamo pagina, 
parliamo d’altro, d’altronde, per quanto 
riguarda invece, a proposito di… 

témák összekapcsolása prima…, poi, dopo, infine 

mondandó összefoglalása  Tutto sommato… In breve… Riassumendo… 

beszélgetés lezárása Bene. OK. È stato bello parlare con te. 

 

12. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 2a: unità 5-9) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód 

o A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

o Személyes tervek 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

o Napirend, időbeosztás 

o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Életünk és a stressz 

o Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 

o Életmód nálunk és a célországokban 

– Társadalmi élet, interkulturalitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

o Ünnepek, családi ünnepek 

o Öltözködés, divat 

o Konfliktusok és kezelésük 



 

570 

 

 

o A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

o Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

o „Made in Italy” 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o Város és vidék. pro és kontra 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Növények és állatok a környezetünkben 

o Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

o Szelektív hulladékgyűjtés 

o Időjárás, éghajlat 

o Olaszország nemzeti parkjai, Legambiente 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása (pl. sajátosságok, tagozatok) 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

o Iskolai hagyományok 

o Egyetemista élet 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem szokványos foglalkozások 

o Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkavállalás, a kettő párhuzamosan 

o Önéletrajz, állásinterjú 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

o Az olasz opera 

o Az olasz művészet (Michelangelo, Leonardo) 

– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Útbaigazítás 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok 

– Tudomány, technika, interdiszciplinaritás 

o Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
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o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben, mobiltelefon használat 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában, Olaszország a neten 

o Olasz tudósok 

– Gazdaság és pénzügyek (aktualitás) 

o Családi gazdálkodás 

o Zsebpénz 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

o Fogyasztás, reklámok 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; IMPERATIVO; PARTICIPIO PASSATO, 
PASSATO PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE, STARE + PER + INFINITO; 
IMPERFETTO, PASSATO PROGRESSIVO; PASSATO REMOTO, 
TRAPASSATO REMOTO; CONDIZIONALE PRESENTE; TRAPASSATO 
PROSSIMO; CONDIZIONALE PASSATO; CONGIUNTIVO 
PRESENTE/PASSATO/IMPERFETTO/TRAPASSATO; VERBI RIFLESSIVI; 
FORMA PASSIVA; GERUNDIO, STARE + GERUNDIO; INFINITO 
PASSATO; FORMA IMPERSONALE; PASSATO REMOTO 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; dammi una penna!, 
aprite i libri!, legga con attenzione!, ho studiato molto, andremo in 
Italia, Luisa sta per partire; mi alzo presto, avevo voglia di piangere, 
mi faresti un piacere?, non avevo mai vista una macchina così 
bella, la stavo ascoltando; saresti dovuto venire con noi, spero che 
ci siano tutti, Speravo che mia figlia superasse l’esame. 
Immaginavo che Sandro avesse guardato ieri la TV. questo libro è 
stato tradotto da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son 
fatto male, sto leggendo un libro molto interessante; sono 
contento di averlo conosciuto, si fece tardi, Roma divenne capitale 
nell’Ottocento. Andai a Venezia per la pima volta 30 anni fa. 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, 
FUORI, DAVANTI, DIETRO, VICINO 
il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra 
l’altro; dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 
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Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG 
A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN, KIJELENTŐ ÉS KÖTŐMÓDBAN 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, Carla si alza presto, sei ancora 
giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo! durante la lezione 
abbiamo già parlato molto della cultura italiana; Gino scrive che 
deve andare dal dentista. Maria spera che gli studenti si siano 
divertiti alla festa. Loro mi hanno scritto che sarebbero arrivati per 
le 8. Pensavo che fossi stanco. 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica, Ho conosciuto 
delle persone simptaicissime. 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE, SOSTANTIVI IRREGOLARI; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, il mano – le mani; abbiamo quattro 
lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due 
bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza 
bene, non ci capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.; 
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS, TRONCAMENTO; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA, HASONLÍTÓ SZERKEZETEK; 
MELLÉKNÉV HATÁROZÓI SZEREPBEN; 
MÓDHATÁROZÓ KÉPZÉSE MELLÉKNÉVBŐL 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; un bel film; mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è 
bellissima, mangio più carne che pesce; andare veloce; felice-
felicemente ; sicuro/a-sicuramente 

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE; 
CONGIUNTIVO HASZNÁLATÁNAK ESETEI 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità, potresti prestarmi del tuo dizionario?, spero 
che ci siano tutti 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, SMETTERE DI, 
VESTIRE DI NERO 



 

573 

 

 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE, 
GERUNDIO, CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT; 
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO; 
FORMA PASSIVA; 
FORMA IMPERSONALE; 
COMPARAZIONE; 
PERIODO IPOTETICO (CONDIZIONE REALIZZABILE E NON 
REALIZZABILE) 
Ho deciso di partire presto. Sono venuto/-a per salutarti. Vengo a 
trovarti domani. Chiudendo la porta mi son fatto male. La Befana 
non è conosciuta in Ungheria. In Ungheria non si festeggia la 
Befana. Se piove, non andremo al cinema. È andato a Roma per 
studiare l’italiano. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RIFLESSIVI: MI, TI, SI, CI, VI, SI; 
PRONOMI RECIPROCI: CI, VI, SI; 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE; 
PRONOME LOCATIVO: CI; 
PRONOMI INDEFINITI: OGNI, QULACHE, ALCUNO, QUALSIASI, 
TUTTO, TANTO, NESSUNO; 
PRONOMI INDIRETTI: TONICI E ATONI; 
PRONOMI DIRETTI TONICI, ATONI: MI, ME,  
PRONOMI COMBINATI: ME NE, GLIELO… 
CONGIUNZIONI: IN PIÙ, INOLTRE, INFATTI, COSÌ COME, POICHÉ, 
SEBBENE, ANCHE SE, COMUNQUE… 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne 
aveva parlato molto, ci vado anch’io, ogni principio è difficile; 
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Non ci hanno detto 
niente. Ho sbagliato dicendoglielo. 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
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prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120? Pronto volevo 
parlare con dottor Frittella, me lo può passare?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Pronto, sì, glielo/-
la passo subito; Scusi, con chi parlo?, Scusi chi 
devo dire?, Pronto casa Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no, 
ho detto di no, non ci penso neanche, mi 
dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
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non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti 
di male; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore!; 
Egregio/Gentile Signore/Professore/ Signor 
Direttore!, Caro signor Belli! 

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, 
un abbraccio, un forte abbraccio, bacione, tanti 
cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con 
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, 
affettuosamente, tuo/-a; 
distinti saluti, ossequi, con stima, Le porgo i 
miei più distinti saluti 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 
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csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di…, fosse vero, non vedo l’ora di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa, sono 
preoccupato/-a 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, cosa faresti nei miei panni?, sei 
d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, fossi in 
te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 
quanto a me, io penso di… 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, avevi/-a ragione, ho sbagliato 
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo 
pensare 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, ci 
mancherebbe altro!, per carità; temo di non 
essere d’accordo 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, ho bisogno di…, mi serve, 
devi sutdiare di più; 
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è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ellenvetés mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo?, 
macché!, neanche per sogno!, non ci pensare 
nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci 
mancherebbe altro!, questo poi no, ti/Le ho 
detto di no 

ellenvetés visszautasítása perché no?, pensaci un attimo! 

érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia 
egy érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti 
ha fatto?, avresti voglia di…, ti piacerebbe?, 
quale prefeisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti 
un amaro?, qual è il tuo hobby?, che cosa 
t’interessa?, di che t’interssi? 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 
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igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!, ci mancherebbe! 

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, 
certamente, ci scommetto, sono più che sicuro; 
forse, non ne sono sicuro/-a, può darsi, chissa!, 
chi lo sa, non credo, mah!, eventualmente; 
suppongo che; 
dubito, ho dei dubbi, non ne sono sicuro, sarà 
vero, sarò un ignorante 

ok-okozat kifejezése Perché è così? Perché…, Come mai non ha 
partecipato? È malato, ecco perché. 

magyarázat kifejezése A che cosa serve? Serve per cucinare., Come 
funziona? Funziona con la batteria. 

ismerés, nem ismerés lo conosco, l’ho già visto da qulache parte, mi 
sembra di averlo già incontrato, mi risulta; 
non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi 
sia, non mi risulta 

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 
ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli 
quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo 
bene; 
hai presente l’edicola all’angolo della strada?; 
non mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi 
viene in mente, l’ho dimenticato, me ne sono 
scordato, mi sfugge, è sulla punta della lingua 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non correre, non devi/-e uscire non esagerare!, 
non fare lo scemo!; 
coori!, esci!, fa’presto!, alzati!, 
vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, 
stai zitto!, calmati!, dammi retta!, mi 
raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
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sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

kínálás és arra reagálás assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, 
prendi/-a un altro pezzettino/bicchierino!, 
prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 
aperitivo? 

reklamálás avrei un problema, vorrei presetare un reclamo 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi? cosa 
faresti/farebbe nei miei panni?, dovrei 
accettarlo?, tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo 
sinceramente; 
ti direi/consiglierei di…,  faresti meglio, 
permettimi/mi permetta un consiglio, posso 
consigliarti qualcosa?, io nei tuoi panni non 
farei questo, se vuoi/vuole sentire la mia 
opinione/il mio parere, dovresti, ti direi di, ti 
suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in te, non 
lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, 
potresti!potrebbe, devi assolutamente, 
faresti/farebbe meglio non andarci 

segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, aiutami/ mi aiuti!, 
vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una 
mano?, mi dai/dà una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, ti/Le suggerirei di…,  che ne 
dici/-e di…, sarebbe una soluzione, è un’offerta 
speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no, direi di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészédszándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 
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megerősítés come no!, certo!, ovviamente, senz’altro, 
assolutamente 

körülírás come devo dirti, in altri termini 

példa megnevezése per esempio, per farti/Le un esempio, tanto per 
fare un esempio, è come se fosse 

témaváltás cambiamo argomento, voltiamo pagina, 
parliamo d’altro, d’altronde, per quanto 
riguarda invece, a proposito di… 

témák összekapcsolása prima…, poi, dopo, infine 

mondandó összefoglalása  Tutto sommato… In breve… Riassumendo… 

beszélgetés lezárása Bene. OK. È stato bello parlare con te. 
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5. NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (MÉDIA SZAK) 

 

5.1 ANGOL, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV - 9–12. ÉVFOLYAM 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy 

a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az 

önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben 

tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. 

Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért 

a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre 

inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, 

az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a 

személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi 

kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a 
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környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra 

is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan kiválasztott, 

autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, valamint 

interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest 

hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2+ nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-10. évfolyamokra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti A2+ szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I’m afraid that…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward to 

hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve got an idea. Why don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll 

help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 
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— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening 

to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.)  

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, 

’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, 

’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you)  

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 

would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him 

to stop it.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 

yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 
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— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age 

of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

Heti 3 óra, 36 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 35 

Environment and nature 26 

School and education 20 

Holidays, travelling, tourism 20 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 20 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 25 

Science and technology, Communication 20 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 216 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-negative 

characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in 

middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

 

 

TÉMAKÖR: School and education 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  
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o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, travel 

documents, tickets, means of transport, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 
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o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 
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 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról

  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg 

Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and Activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 
o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié 

a leghosszabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
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 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

 

 

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 
A 11. évfolyamra a tanuló már A2+ nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B1+ szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló 

számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok 

vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak 

megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti 

zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma 

vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy 
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egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb 

nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 

részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel 

alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző 

eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az 

alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-

, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja 

céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 

is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a 

beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően 

alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket 

is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, 

a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud 

venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott 

pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási 

stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását 

kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-
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12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B1+ nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, I suppose 

we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 

but …)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … I partly agree. I agree up to a point. I completely disagree. You must be 

joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 

excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 
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— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 

No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 

(I was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 

for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 

time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered 

to take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 

really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 

11. évfolyam: heti 4 óra, 36 hét; 12. évfolyam: heti 4 óra, 32 hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  20 

Environment and nature 20 
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Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 20 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 20 

Science and technology, Communication 20 

People and society 15 

Financial matters 20 

Carreer and employment 15 

Gaining and sharing knowledge 20 

Final exam preparation 32 

Összes óraszám: 272 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
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 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  
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o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  
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o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 
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 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 
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 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  
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TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 
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o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 

TÉMAKÖR: People and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 



 

615 

 

 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 

tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Financial matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: Career and employment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 
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o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 
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TÉMAKÖR: Final exam preparation 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez 

és használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Vizsgafeladatok gyakorlása 
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— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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5.2 NÉMET, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE 

9-10. ÉVFOLYAM 

 

Nyelvi funkciók a 9-10. évfolyamon  

(a zárójelben példák olvashatók): 

 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten 

Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne in … 

Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es geht mir 

super.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel Spaß! 

Gute Besserung!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues 

Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich 

toll.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine Mutter.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den Text!) 

 akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

 öröm kifejezése (Das freut mich!) 
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 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

 ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Einen Tee, bitte!) 

 kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, 

bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9-10. évfolyamon  

(a zárójelben példák olvashatók) 

 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?), 

Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? 

Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest den Artikel vor. Die Schüler machen 

das Buch auf.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, 

zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

in) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), 

időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste 

Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, 

ich) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich mag 

tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein Eis?) 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 



 

623 

 

 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

A 9–10. évfolyamon a német mint választott idegen nyelv tantárgy óraszáma:  

216 óra    

Heti 3 óra (36 hét) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 30 

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 

Öffentliches Leben 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 30 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 11 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 216 
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TÉMAKÖR:  

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

 

ÓRASZÁM: 40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Kleider 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 
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 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg nach 

Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

 interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

 ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Németországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

− Tier-Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule, Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in 

und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 
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 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage 

in Ungarn und im Ausland 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Németország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 
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 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

 útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freizeitaktivitäten, 

Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 
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 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

 közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

 filmnézés a célnyelven 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 betűzésverseny 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 Laufdiktat 

 ’Suttogó postás’ játék 

 egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

  

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 
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 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  
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 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

 
 
TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM:11 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 
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TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörbe 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés németül  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 
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11–12. évfolyam 
 

Nyelvi funkciók a 11-12. évfolyamon ( 

(a zárójelben példák olvashatók): 

 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das 

stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir 

leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du 

einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, 

es tut mir leid.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

 események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a 11-12. évfolyamon (a zárójelben példák olvashatók) 

 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich 

fahren.) 

 birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als Ungarn. 

In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin 

froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 
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 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), 

elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute 

ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke 

darf noch nicht aufstehen) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch 

nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, 

denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 

elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

A 11–12. évfolyamon a német mint választott  idegen nyelv tantárgy óraszáma: 204 óra.  

  

 

11.évfolyam – heti 3 óra (36 hét) 

12. évfolyam – heti 3 óra (32 hét) 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

25 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 

Öffentliches Leben  10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 16 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 18 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 204 

 

 

TÉMAKÖR:  

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

 

ÓRASZÁM: 25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 
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 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und negative 

Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos összefüggő 

beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 
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— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 Környezethez tartozó információk átadása 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
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 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in 

und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage 

in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

 

— projektmunka egyénileg, párban 

vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik 

nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: 

egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  
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ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 
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 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) felhasználva 

az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 
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 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 
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— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
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 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

ÓRASZÁM: 18 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 
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 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
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o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása 

az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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5.3 FRANCIA, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV  

9-10. ÉVFOLYAM 

 

Nyelvi funkciók a 9-10. évfolyamon 

 

 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

 köszönet kifejezése  

 köszönetre történő reakció megfogalmazása  

 megszólítás kifejezése  

 bemutatkozás megfogalmazása  

 információkérés, információadás  

 hogylét iránti érdeklődés 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

 jókívánságok kifejezése  

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok  

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-

mailben  

 véleménykérés és arra reagálás  

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése  

 nem értés megfogalmazása  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

 alapvető érzések kifejezése  

 betűzés kérésnek kifejezése  

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése 

 akarat, kívánság kifejezése  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 öröm kifejezése  

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

 elismerés és dicséret kifejezése  

 ítélet, kritika kifejezése  

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

 sajnálat kifejezése  

 meghívás és arra történő reakció kifejezése 
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 javaslat és arra reagálás  

 kérés és arra történő reakció kifejezése  

 kínálás és arra történő reakció kifejezése  

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9-10. évfolyamon  

 

 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben 

 birtoklás, birtokos névmás 

 felszólító mód 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség  

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

 időbeli viszonyok: gyakoriság  

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak, névmások  

 kérdőmondatok, kérdőszavak 

 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

A 9–10. évfolyamon a francia mint választott idegen nyelv tantárgy óraszáma:  

216 óra  Heti 3 óra (36 hét) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, 
életstílusok 

40 

Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 20 

Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 30 

Utazás, nyaralás, turizmus 20 

Közélet 10 
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Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 30 

Interkulturális és ország ismereti témák 20 

Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 15 

Aktuális témák 11 

Szórakozás 10 

Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 10 

Összes óraszám: 216 

 

 

TÉMAKÖR:Témák és helyzetek a személyes életünkben:  

rokoni kapcsolatok, életstílusok 

 

ÓRASZÁM:40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. karácsony, húsvét, születésnap) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a francia ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás 

− szerepjátékok 

 interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

 ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR:Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Franciaországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Franciaországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Témák és helyzetek osztálytermi környezetben 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 
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 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR:Utazás, nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Franciaország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 

 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és francia események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

 útvonalterv Franciaországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

 

 

TÉMAKÖR: Közélet 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  
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 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Párizs és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 

ÓRASZÁM:30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

 A francia nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
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 közös popzene hallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

 filmnézés a célnyelven 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 betűzésverseny 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális és ország ismereti témák 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi ország ismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb ország ismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb ország ismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Franciaország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a francia iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus francia ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 
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 francia nyaralási szokások 

 francia időjárás 

 Franciaország tájegységei, országrészei 

 francia étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Franciaország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Franciaországról  

− jellegzetes francia ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

TÉMAKÖR: Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 
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TÉMAKÖR:Aktuális témák 

ÓRASZÁM:11 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a francia nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

 

 

 

TÉMAKÖR:Szórakozás 

ÓRASZÁM:10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások franciául különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− francia tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés franciául  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR:Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 
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 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó francia nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 
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11–12. évfolyam 
 

Nyelvi funkciók a 11-12. évfolyamon  

 

 információkérés, információadás  

 véleménykérés és arra reagálás 

 egyetértés kifejezése  

 egyet nem értés kifejezése  

 akarat kifejezése 

 képesség kifejezése 

 lehetőség kifejezése 

 remény kifejezése  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése  

 kérés és arra történő reakció kifejezése  

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

 öröm kifejezése  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 események leírása  

 

Nyelvi elemek és struktúrák a 11-12. évfolyamon  

 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben 

 birtoklás 

 felszólító mód 

 minőségi viszonyok – hasonlítás 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók részes és tárgyesettel 

 időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok 

 modalitás 

 esetviszonyok 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 

elemek a szövegben  

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 
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  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

A 11–12. évfolyamon a francia mint választott  idegen nyelv tantárgy óraszáma: 204 óra. 

  

 

11.´évfolyam – heti 3 óra (36 hét) 

12. évfolyam – heti 3 óra (32 hét) 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, 
életstílusok 

25 

Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 20 

Témák és szituációk az iskolai életben és az oktatásban 20 

Utazás, nyaralás, turizmus 20 

Közélet 10 

Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 15 

Interkulturális és országismereti témák 20 

Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 15 

Aktuális témák 16 

Tudomány, technika, kommunikáció 18 

Szórakozás 10 

Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 15 

Összes óraszám: 204 

 

 

TÉMAKÖR:Témák és helyzetek a személyes életünkben: rokoni kapcsolatok, életstílusok  

 

ÓRASZÁM:25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 
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 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos összefüggő 

beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a francia nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 
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— prezentáció készítése: családi ünnepek a francia és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Témák és helyzetek a minket körülvevő környezetben 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 
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— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy francia nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

 

 

TÉMAKÖR: Témák és szituációk az iskolai életben és az oktatásban 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
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 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a franciaországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  
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 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy franciaországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 
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— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: Közélet 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka, egyéni bemutatók 
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 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy francia nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy francia nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások, nyelvtanulás 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
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 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a francia nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő francia nyelvű osztály ’hírlaphoz’  felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 francia nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturális és országismereti témák 

ÓRASZÁM:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Franciaországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a francia himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy francia specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

 

TÉMAKÖR: Más tantárgyakkal kapcsolatos témák és szituációk 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM:16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és eemények 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

 online videók megtekintése  
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 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

 

TÉMAKÖR:Tudomány, technika. kommunikáció 

ÓRASZÁM:18 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 
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 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

ÓRASZÁM:10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása franciául 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy francia nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR:Tudásmegszerzés, tudásközvetítés 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns francia nyelvű információ megszerzése 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása 

az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o francia nyelvű filmek, programok ismertetése a franciás faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók francia nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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5.4 OROSZ, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV  

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

Célok, feladatok  

-Az orosz nyelv iránti érdeklődés felkeltése.  

-A ciril ábécé elsajátítása, írás és olvasástanítás.  

- A tanuló ismerkedjen meg az orosz nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző 

nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. 

- Mindazon készségek, nyelvtani és lexikai ismeretek elsajátíttatása, melyek segítségével a tanult 

témákról képesek legyenek a tanulók alapszinten szóban és írásban kommunikálni./kb. 400 lexikai 

egység/  

Nyelvi funkciók  

Köszönési formák, üdvözlés és elköszönés  

Bemutatkozás 

Hogylét iránti érdeklődés és válaszreakciók 

Az orosz nevek /keresztnév, apai név, családnév/  

Egyszerű személyes kérdések és arra adott válaszok 

Igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

Köszönet és köszönetre adott reakció kifejezése 

Bocsánatkérés és annak elfogadása 

Sajnálat kifejezése 

Elégedettség /elégedetlenség kifejezése 

Dolgok, személyek, foglalkozások megnevezése 

Tudás ill. nem tudás kifejezése 

Nem értés megfogalmazása 

Környezetünk /ország, város, utca, lakás/ megnevezése 

Annak kifejezése, hogy hol lakunk 

A család bemutatása 

Étkezés (ételek, fogások) megnevezése 

Kínálás és arra történő reakció 

Főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

Megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben 

Tetszés, nem tetszés kifejezése 

Öröm kifejezése 

Akarat, kívánság kifejezése 

Kritika/ ítélet megfogalmazása 

Meghívás és arra történő reakció kifejezése 

Idő kifejezése 
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Kedvelés kifejezése 

Óra idő  kifejezése 

Ruhaneműk megnevezése 

Színek 

 

Nyelvi elemek, struktúrák 

Fonetika  

 A hangok ejtése  

 A magán- és mássalhangzók  

 A lágy- és keményjel  

 A szó- és mondathangsúly  

 A hanglejtés  

 A szóvégi zöngétlenedés  

Nyelvtan  

A „e” és „u” soros igék ragozása 

A főnévi igenév 

A létige múlt és jövő idejű alakjai  

A múlt idő 

Kérdőszavak: Ki? Mi? Kié? Hogy? Milyen? Hol? Hova? Kit? Mit? Kinek a..? Minek a..) Kiét? Mié? 

Hány?  

A személyes névmások alany és tárgyesete  

 A tőszámnevek 100-ig  

 A főnév:  

-neme  

-száma  

-az esetek / alany, tárgy, birtokos és elöljárós eset /  

 A személyes névmások alany, tárgy és részes esete  

A birtokos névmások  

Helymeghatározás  

A melléknevek végződései 

Időhatározók 

Sorszámnevek 

Számnevek és főnevek kapcsolata 

Az egy és a kettő számnév alakjai 

Elöljárószavak:в, на, у, из, о 

Mutató névmás этот 

OBA képzős igék ragozása 

Visszaható igék ragozása 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 
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 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9–10. évfolyamon az orosz mint választott idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Szóbeli bevezető szakasz: Nemzetközi szavak, bemutatkozás, 
köszönések, nevek, számok, Oroszország térképe 

20 

ABC tanulása, írás, olvasás tanulás, fonetikai ismeretek 20 

Foglakozások, családtagok, életkor  20 

Városi épületek, lakcím, levél címzése 10 

Sport 10 

A hét napjai, TV műsor, programok, Színek 30 

Étel, ital, vásárlás 30 

Napirend, óra, idő 30 

Iskola 16 

Ruházkodás 20 

Moszkva, Pétervár 10 

Összes óraszám:        216 
 

TÉMAKÖR: Szóbeli bevezető szakasz 

20 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

 be tud mutatkozni 

 felismeri és tudja értelmezni az orosz keresztnév, apai név, családnév hármasságát 

 tud napszaknak és státusznak megfelelően köszönni 

 nemzetközi szavakat ismer 

 országneveket ismer oroszul 

 hétköznapi tárgyakat meg tud nevezni 

 eligazodik Oroszország térképén 

 alapvető ismereteket szerez az orosz történelemről és kultúráról 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  школьник, учитель, 

гимназист, мальчик, девушка, женщина, мужчина, дети, ребята, приветствие 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: школа, дома, страна 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: интернациональная 

лексика 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: приветствие 
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 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: имя, 

отчество, фамилия 

 földrajzi ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

− ismerkedés Oroszország térképével 

− számolós játék 

− ismerkedés az orosz ünnepekkel, szokásokkal (Ljasuk Dimitrij filmje Moszkváról ill. Pétervárról) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit tudunk Oroszországról:  híres emberek, különös 

szokások  

 csoportos internetes kutatómunka: „Oroszország nevezetességei” 

képek gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 

TÉMAKÖR: ABC, írás, olvasás tanulása 

20 ÓRA 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az orosz ABC írott és nyomtatott változatát,  

 a cirill betűket le tudja írni, ki tudja olvasni 

 diktálás alapján ismerős szöveget le tud írni 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
 

- másolás 

- diktálás után írás 

− puzzle a betűkkel 

− játék a betűkkel 

− hangos olvasás 

TÉMAKÖR: Foglakozások, családtagok, életkor  

20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
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 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: профессии, семья, 

возраст 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Школа, магазин 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: день рождения 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: что мы делаем 

ежедневио 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni  

 saját család bemutatása 

- szituációs játékok 

- kérdőív készítése  

 mi a szülők foglalkozása, mi szeretnél lenni 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

 

 

TÉMAKÖR: Városi épületek, lakcím, levél címzése 
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10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 Meg tud címezni egy Oroszországba küldendő borítékot 

 el tudja mondani, mi hol van a városban 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: жители города 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: город 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: городское движение, 

магазины, музей, кинотеатр 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: события 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok 

 Tájékozódás a városban 

- levélírás 

TÉMAKÖR: Sport 
10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: спортсмены 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: стадион 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: матч, мяч 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: соревнования 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: заниматься 

спортом 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: виды спорта 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

 

 TÉMAKÖR: A hét napjai, TV műsor, programok, Színek 

 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 értelmezni tud egy programm ill. tv újságot 

 egyeztetni tud programokat 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: дни недели, 

передача, цвета 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

 szituációs játékok 

 reklámnézés a célnyelven 

 betűzésverseny 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 

TÉMAKÖR: Étel, ital, vásárlás 

30 óra 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be szituációk kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 véleményét szóban és írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít hallott szöveg alapján; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: продавец 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кухня. ресторан 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: холодильник 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: завтрак обед ужин 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обедать есть 

пить 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: сладкий, дорогой 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

TEVÉKENYSÉGEK 

  

— Moszkva tér bisztó meglátogatása 

— Szituációs játékok 

— egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló:az orosz konyha 

 

 

TÉMAKÖR: Napirend, óra, idő 

30 óra 

 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 el tudja mondani a napirendjét 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 meg tudja kérdezni ill. meg tudja mondani, hogy mennyi az idő 

 meg tudja mondani, hogy egy esemény mikor lesz, volt 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: часы 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: встреча_ режим 

дня 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: встретиться, 

учиться, тренироваться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: конструкции времени 

TEVÉKENYSÉGEK 

- egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása 

— Szituációs játék: hány óra?/ mikor találkozunk?/mit mikor csinálsz? 

 

 

TÉMAKÖR: Iskola 

16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 
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 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: директор 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: университет 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: мебель 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: уроки 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: предметы 

TEVÉKENYSÉGEK 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

 

TÉMAKÖR: Ruházkodás 

20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: продавщица 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: универмаг 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: одежда и обувь 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупки 
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: примерять, 

платить 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: прилагательные 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szerepjátékok 

o ruhavásárlás 

- szótanuló játékok 

TÉMAKÖR: Moszkva, Pétervár 

10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: русские города 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: церкви, музеи, здания, 

досторимечательности 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: каникулы, поездка 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: бранировать, 

ехать 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o Oroszországi látnivalók, nevezetességek  

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Moszkvába 

o milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök Oroszorszábgan – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  
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11–12. évfolyam 

A 11. évfolyamra a választott idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja 

az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással és 

tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak a választott idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben 

önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra. 

A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9-10. évfolyamokon 

meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

Nyelvi funkciók az orosz mint választott idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon 

-     remény kifejezése 

 -       véleménykérés és arra reagálás  

 egyetértés kifejezése egyet nem értés kifejezése  

  dolgok, rövid/egyszerű jellemzése  

 lehetőség kifejezése  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése  

 javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás  

 bánat / bosszúság kifejezése  

 akarat, képesség kifejezése  

 szükségesség kifejezése  

Nyelvi elemek és struktúrák az orosz mint választott idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon 

 

Az „уметь” és „мочь” igék  

Előljárószók через, за, после, без, от, с, до, к, по, перед, под, над 

„Нельзя-можно”,”нужно-надо”  

 

Az igék múlt ideje  

A mozgást jelentő igék  

A tőszámnevek 1000-ig  

Kölcsönösnévmások  

A melléknév rövid alakja és fokozása  

Melléknévragozás 

Folyamatos, befejezett szemléletű igék képzése és használata   

 

Az egyszerű és összetett jövő idő  
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A felszólítómód  

Határozatlan névmások  

Általánosító névmások  

A feltételes mód  

Tagadó névmások  

 

 

A 11–12. évfolyamon az orosz nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Család, rokonok 20 

Az emberi külső, belső 20 

Időjárás, hónapok, évszakok, klíma 20 

Vallás, kultúra, szokások, ünnepek 20 

Színház, Mozi 10 

Vásárlás, pénzügyek 20 

Közlekedés 20 

Aktuális témák 10 

Tudomány, technika, Kommunikáció 20 

Utazás, nyaralás 20 

Továbbtanulás 24 

Összes óraszám:       204 
 

 

 

 

TÉMAKÖR: Külső és belső tulajdonságok 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 jellemez ismerősöket  

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 
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 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знакомые 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: части тела, одежда 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупки 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: познакомиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: черты характера 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Jellemzések: 

o Közeli és távoli rokonok   

o barátok, osztálytársak 

- Szituációs játék: 

o ismerkedés 

o vásárlás 

TÉMAKÖR: Időjárás, klíma, évszakok, hónapok 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- el tudja mondani, milyen az idő 

- megérti az időjárásjelentéseket 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: растения 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природа, город, 

деревня, поле 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: прогноз погоды 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: месяцы, времена 

года 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 
— internetes kutatás  

 Oroszország klímája, éghajlati övei 

— kiselőadás készítése  

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

— egy orosz nyelvű természetfilm megtekintése 

— orosz nyelvű időjárásjelentések megnézése 

TÉMAKÖR: Vallás, kultúra, szokások, ünnepek 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Oroszországban 

 mik a legfőbb sportágak Oroszországban? 

— internetes kutatómunka 

 az orosz téli ünnepkör 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy orosz specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 
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TÉMAKÖR: Színház, mozi  

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кассир,  актёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: кинотеатр, театр, 

музей, гардероб, буфет 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: билеты 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: спектакль, показ 

фильма 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: интересоваться, 

покупать билеты 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

o érdekes orosz múzeumok 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy orosz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

 

 

TÉMAKÖR: Vásárlás, pénzügyek 

 ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű reklámokat 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 üzeneteket ír; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: банкир 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: банк 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обмен денег, 

финансовые дела 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: снимать деньги, 

одолжать деньги, рекламация 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: деньги, штраф 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egy orosz nyelvű reklámújság áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 

o pénzfelvét 

o vásárlás 

o reklamáció 

TÉMAKÖR: Közlekedés 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez menetrendeket 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 
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 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: водитель, шофёр 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: вокзал, станция 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: покупать билеты 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: поездка 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: расписание поездов 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egy orosz nyelvű menetrend áttanulmányozása 

— Szituációs játék: 

o vonatjegyvásárlás 

o metrójegyvásárlás 

o információ kérése városi tájékozódás témában 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése az orosz nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Tudomány, technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: электростанция, завод, 

мобильник, ноут бук, планщет 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: пользование 

современной техники 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Интернет, В контакте 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátránya 

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: турист, гид 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: гостиница, 

аэропорт, туристическое агенство 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: памятники, выставки, 

паспорт, виза, чемодан, путеводитель 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники. 

каникулы 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: экскурсия по 

городу, приготовление перед поездки 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

TÉMAKÖR: Továbbtanulás 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
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 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: студент, профессор 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: университет, 

библиотека 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учебник, вещи в школе 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: аттестат зрелости 

школьные праздники 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учиться 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знание, владение, 

умение 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 Oroszország híre egyetemei 

 a magyarországi és az oroszországi iskolarendszer összehasonlítása 
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— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— saját tervek írásbeli megfogalmazása 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házi 

feladatról  
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5.5  OLASZ, MINT VÁLASZTOTT IDEGEN NYELV  

Általános bevezetés 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló 10. évfolyam végére: 

– adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

– adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

– felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló 12. évfolyam végére: 

− adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

A 9-12. évfolyamon a témakörök újra és újra megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban 

megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

A témakörök áttekintő táblázata a 9-10. évfolyamra: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 40 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 30 

Vacanze, viaggi, turismo 15 

Vita sociale 13 

Apprendimento della lingua italiana 30 

Temi interculturali 20 

Attività e tematiche interdisciplinari 15 

Temi di attualità 10 

Intrattenimento 10 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 13 

Összes óraszám: 216 
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A témakörök áttekintő táblázata 11-12. évfolyamra: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

                    Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 25 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 20 

Vacanze, viaggi, turismo 15 

Vita sociale 15 

Apprendimento della lingua italiana 15 

Temi interculturali 20 

Temi e attività interdisciplinari 15 

Temi di attualità 16 

Scienza e tecnologia, comunicazione 15 

Intrattenimento 10 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 15 

Összes óraszám: 201 

 

A tanévekre bontott javaslatot elsősorban a kerettantervi ajánlások és a Nuovo Progetto Italiano 1a 

és 1b tankönyv alapján állítottam össze úgy, hogy minden kerettantervben javasolt témakör 

tárgyalásra kerül.  

Kiegészítő könyvek 

Nuovo Progetto Italiano 1 - Guida per l’insegnante 

Progetto Italiano Videocorso 

Primo Ascolto 

Ascolto medio 

Scriviamo 

Esami communicativi in italiano 

Situazioni  

1000 Domande – 1000 Risposte 

Ricette per parlare 

L’italiano? Sì, grazie 1-3 
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Parole, parole, parole 

Parola per parola 1-2 

Italiano in cinque minuti 1-2 

Italiano per modo di dire 

Le preposizioni italiane 

Nuovo italiano nel turismo 

Olasz nyelvtani gyakorlatok 

La lingua italiana per stranieri corso elementare ed intermedio 

L’italiano giocando 1 

L’italiano con le parole crociate 

L’italiano con … giochi e attività 

I come Italia 

Italia per stranieri 

Qua e là per l’Italia 

 

9. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1a: unità introduttiva – unità 3) 

a) Témakörök 

– Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 

o A tanuló személye 

o Család, családfa 

o Napirend, időbeosztás 

o Ételek, kedvenc ételek 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben 

– Társasági élet 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör 

o Családi ünnepek 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Időjárás 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

– A munka világa 

o Foglalkozások 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás, interkulutralitás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o E-mailezés külföldre barátokkal 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
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o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus, interkulturalitás 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o A célország, illetve fővárosának nevezetességei 

– Tudomány, technika 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek 

o Vásárlás, fogyasztás 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE 
piove, nevica 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE, VERBI IN –ISC, VERBI IRREGOLARI, PIACERE 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; non capisco; bevo un 
po’, quando vai in piscina?, mi piace/piacciono 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, 
DAVANTI, DIETRO 
siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra l’altro; dentro 
c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, ANCORA, DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sei ancora 
giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLARE E PLURALE; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, ABBASTANZA;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
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ragazzo-ragazzi, cane-cani, bambina-bambine; qui ci sono molte 
ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato 
due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, mi sento abbastanza 
bene 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.  
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA: ABSZOLÚT FELSŐFOK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è bellissima  

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità 

Esetviszonyok REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK 
Perché non mangi? Perché non ho fame. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro? 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a! 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io! 
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elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille! 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi? 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!,  

személyes levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico 

hála ti sono grato/riconoscente 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto 

öröm che gioia!, che piacere! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari! 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore! 

bosszúság che noia!, che fastidio! 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di … 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace? 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico! 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo. 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, di dove sei?, quand’è il 
tuo/Suo compleanno?, parli ilfrancese?, qual è 
la tua materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, sono di 
Verona, il 4 luglio, capisco francese, è la 
matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto; no 

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so 

bizonytalanság forse, non sono sicuro/-a 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

utasítások és arra reagálás Vieni qui, per favore. Leggi il messaggio. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 
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nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

 

10. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1a: unità 4-5 és Nuovo Progetto Italiano 1b: unità 6) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód, interkulturalitás 

o A tanuló személye 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

o Napirend, időbeosztás 

o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Ételek, kedvenc ételek 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 

– Társasági élet, interkulturalitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör, közös programok 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Ünnepek, családi ünnepek 

o Öltözködés, divat 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o Kiadó szoba; albérletkeresés itthon és külföldön 

o Útbaigazítás 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás, interkulturalitás 
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o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok 

– Tudomány, technika 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; PARTICIPIO PASSATO, PASSATO 
PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE; IMPERATIVO DIRETTO POSITIVO E 
NEGATIVO 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; ho studiato molto, 
siamo rimasti a Roma a lungo; andremo in Italia; vieni qui!, non 
urlare!, andiamo! 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, 
DAVANTI, DIETRO, VICINO 
siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra l’altro; dentro 
c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG 
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domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, sei ancora giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo! durante la lezione 
abbiamo già parlato molto della cultura italiana 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni 
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, mi 
sento abbastanza bene, non ci capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.  
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA: ABSZOLÚT FELSŐFOK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è bellissima  

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, VESTIRE DI NERO 
mi piace 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE 
Perché non mangi? Perché non ho fame. Ho deciso di partire 
presto. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE 
ti piace nuotare?, chi è questa ragazza?, che cosa facciamo 
adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual 
è il tuo libro? perché non sei venuto?, ci vado anch’io 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 
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Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Scusi, con chi 
parlo?, Scusi chi devo dire?, Pronto casa 
Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
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prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, questo poi no, ho detto di no, non ci 
penso neanche, mi dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 
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remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, sei d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, a mio 
avviso, per me, quanto a me 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia,  

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 
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ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása Cos’è successo? Prima …Poi … Alla fine…; 
è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!,  

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonytalanság forse, non sono sicuro/-a 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non devi/-e uscire; 
presto!, vieni/-e/-ite!, andiamo!, stai zitto!, 
calmati!, mi raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
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volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?; 
posso consigliarti qualcosa?, se vuoi/vuole 
sentire la mia opinione/il mio parere, io nei tuoi 
panni, sai che ti dico?, devi assolutamente 

utasítások és arra reagálás Vieni qui, per favore. Leggi il messaggio. 

segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, vuoi/vuole darmi una mano?, mi dai/dà 
una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, che ne dici/-e di…, è 
un’offerta speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészélési szándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

 

11. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1b: unità 6-8) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód, interkulturalitás 

o A tanuló személye 

o Személyes tervek 

o Családi élet, családi kapcsolatok 
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o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők; azok megosztása férj és feleség között 

o Napirend, időbeosztás 

o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Életünk és a stressz 

o Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

o Receptek, tipikus olasz ételek 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 

o Gyógykezelés (orvosnál) 

o Életmód nálunk és a célországokban 

– Társadalmi élet, interkultiralitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör, közös programok, bulik 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

o Ünnepek, családi ünnepek és tipikus olasz ünnepek 

o Öltözködés, divat 

o Konfliktusok és kezelésük 

o A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

o Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Növények és állatok a környezetünkben 

o Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása (pl. sajátosságok, tagozatok) 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

o Csereút 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus 
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o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Útbaigazítás 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 

o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése; olasz-

magyar kulturális kapcsolatok 

– Tudomány, technika, interdiszciplinaritás 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

o Bankkártya és használata 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; IMPERATIVO; PARTICIPIO PASSATO, 
PASSATO PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE; IMPERATIVO DIRETTO 
POSITIVO E NEGATIVO; VERBI RIFLESSIVI; IMPERFETTO; 
CONDIZIONALE PRESENTE 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; dammi una penna!, 
aprite i libri!, ho studiato molto, andremo in Italia; vieni qui!, non 
urlare!, andiamo!; mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi 
faresti un piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, 
FUORI, DAVANTI, DIETRO, VICINO 
il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra 
l’altro; dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG 
A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN 



 

722 

 

 

domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, Carla si alza presto, sei ancora 
giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo!  

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO; 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica; Ho conosciuto 
delle persone simptaicissime. 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni 
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, 
abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza bene, non ci 
capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.; 
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA, HASONLÍTÓ SZERKEZETEK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima, 
mangio più carne che pesce 

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità, potresti prestarmi del tuo dizionario? 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, SMETTERE DI, 
VESTIRE DI NERO 
mi piace 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE, 
GERUNDIO; 
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO; 
FORMA IMPERSONALE 
Ho deciso di partire presto. Sono venuto/-a per salutarti. Vengo a 
trovarti domani. Chiudendo la porta mi son fatto male. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RIFLESSIVI: MI, TI, SI, CI, VI, SI; 
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PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE; 
PRONOMI DIRETTI TONICI E ATONI: MI, ME … 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, ci 
vado anch’io 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte!; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 

bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120? Pronto volevo 
parlare con dottor Frittella, me lo può passare?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Pronto, sì, glielo/-
la passo subito; Scusi, con chi parlo?, Scusi chi 
devo dire?, Pronto casa Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 
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szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, questo poi no, ho detto di no, non ci 
penso neanche, mi dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti 
di male; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore!; 
Egregio/Gentile Signore/Professore/ Signor 
Direttore!, Caro signor Belli! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 
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sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, sei d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, fossi in 
te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 
quanto a me, io penso di… 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, avevi/-a ragione, ho sbagliato 
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo 
pensare 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
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vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ellenvetés mica vero, perché poi?, macché!, neanche per 
sogno!, per carità! 

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 
ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli 
quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo 
bene; 
hai presente l’edicola all’angolo della strada?; 
non mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi 
viene in mente, l’ho dimenticato, me ne sono 
scordato, mi sfugge, è sulla punta della lingua 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
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sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!,  

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, 
certamente, ci scommetto, sono più che sicuro; 
forse, non ne sono sicuro/-a, può darsi, chissa!, 
chi lo sa, non credo, mah!, eventualmente; 
suppongo che; 
dubito, ho dei dubbi, non ne sono sicuro, sarà 
vero, sarò un ignorante 

ismerés, nem ismerés lo conosco, l’ho già visto da qulache parte, mi 
sembra di averlo già incontrato, mi risulta; 
non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi 
sia, non mi risulta 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non devi/-e uscire; 
presto!, vieni/-e/-ite!, andiamo!, stai zitto!, 
calmati!, dammi retta!, mi raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

kínálás és arra reagálás vuoi/vuole provare anche questo? 

reklamálás avrei un problema, vorrei presetare un reclamo 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?; 
posso consigliarti qualcosa?, se vuoi/vuole 
sentire la mia opinione/il mio parere, io nei tuoi 
panni, sai che ti dico?, devi assolutamente 

utasítások és arra reagálás Vieni qui, per favore. Leggi il messaggio. 
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segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, vuoi/vuole darmi una mano?, mi dai/dà 
una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, che ne dici/-e di…, è 
un’offerta speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészélési szándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

megerősítés come no!, certo!, ovviamente, senz’altro, 
assolutamente 

körülírás come devo dirti, in altri termini 

példa megnevezése per esempio, per farti/Le un esempio, tanto per 
fare un esempio, è come se fosse 

 

12. évfolyam 

(Nuovo Progetto Italiano 1b: unità 9-11) 

a) Témakörök 

– Személyes vonatkozások, család; életmód 

o A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

o Személyes tervek 

o Családi élet, családi kapcsolatok 

o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

o Napirend, időbeosztás 

o Az egészséges életmód (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

o Egészséges és egészségtelen táplálékok 

o Életünk és a stressz 

o Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

o Étkezés családban, iskolai menzán, étteremben, bárban, pizzériában 
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o Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

o Gyógykezelés (orvosnál) 

o Életmód nálunk és a célországokban 

– Társadalmi élet, interkulturalitás 

o Emberek külső és belső jellemzése 

o Baráti kör 

o A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

o Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

o Ünnepek, családi ünnepek 

o Öltözködés, divat 

o Konfliktusok és kezelésük 

o A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

o Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

o „Made in Italy” 

– Környezet és természet 

o Az otthon, a lakóhely és környéke (lakószoba, lakás, ház bemutatása) 

o A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

o Növények és állatok a környezetünkben 

o Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

o Szelektív hulladékgyűjtés 

o Időjárás, éghajlat 

– Az iskola; ismeretszerzés és tudásmegosztás; nyelvtanulás 

o Saját iskola bemutatása (pl. sajátosságok, tagozatok) 

o Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

o Az ismeretszerzés különböző módjai 

o A nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, fontossága 

o Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

o Iskolai hagyományok 

o Egyetemista élet 

– A munka világa (aktualitás) 

o Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön 

o Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem szokványos foglalkozások 

o Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkavállalás, a kettő párhuzamosan 

o Önéletrajz, állásinterjú 

– Szabadidő, művelődés, szórakozás 

o Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

o Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

o Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

o Olvasás, rádió, tv, számítógép, internet 

o Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

o Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

– Utazás, turizmus 

o A közlekedés eszközei, lehetőségei: tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés 

o Útbaigazítás 

o Nyaralás itthon, illetve külföldön 
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o Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

o Egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

o Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.) 

o Turisztikai célpontok 

– Tudomány, technika, interdiszciplinaritás 

o Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

o Az internet szerepe a magánéletben, tanulásban és munkában 

– Gazdaság és pénzügyek (aktualitás) 

o Családi gazdálkodás 

o Zsebpénz 

o A pénz szerepe a mindennapokban 

o Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

o Fogyasztás, reklámok 

b) Nyelvi elemek, struktúrák 

Nyelvi elemek, struktúrák Nyelvi kifejezések, példák 

Létezés kifejezése ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE 
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 
Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE 
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 
disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése INDICATIVO PRESENTE; IMPERATIVO; PARTICIPIO PASSATO, 
PASSATO PROSSIMO; FUTURO SEMPLICE; IMPERFETTO; 
CONDIZIONALE PRESENTE; TRAPASSATO PROSSIMO; 
CONDIZIONALE PASSATO; CONGIUNTIVO PRESENTE/PASSATO; 
VERBI RIFLESSIVI; FORMA PASSIVA; GERUNDIO, STARE + 
GERUNDIO; INFINITO PASSATO; FORMA IMPERSONALE; PASSATO 
REMOTO 
igealakok: studio l’italiano, vivo in Ungheria; dammi una penna!, 
aprite i libri!, ho studiato molto, andremo in Italia, mi alzo presto, 
avevo voglia di piangere, mi faresti un piacere?, non avevo mai 
vista una macchina così bella, saresti dovuto venire con noi, spero 
che ci siano tutti, questo libro è stato tradotto da uno scrittore 
famoso, chiudendo la porta mi son fatto male, sto leggendo un 
libro molto interessante; sono contento di averlo conosciuto, si 
fece tardi 

Birtoklás kifejezése AVERE; PREPOSIZIONE: DI; POSSESSIVI 
ho due fratelli; le pagine del libro; questo è il mio ragazzo, il 
piacere è mio, il fratello di Marco, di chi è? 

Térbeli viszonyok PREPOSIZIONI: IN, A, SU, DA, FRA;  
AVVERBI DI LUOGO: QUI, QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, 
FUORI, DAVANTI, DIETRO, VICINO 
il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, in città, sulla scrivania tra 
l’altro; dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 
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Időbeli viszonyok AVVERBI DI TEMPO: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 
IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, 
DURANTE; 
IGEIDŐK EGYEZTETÉSE: EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG 
A JELENBEN ÉS A MÚLTBAN 
domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivata 
ieri, prima facciamo i compiti, Carla si alza presto, sei ancora 
giovane; 
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 
sempre del suo lavoro! allora cominciamo! durante la lezione 
abbiamo già parlato molto della cultura italiana 

Határozott, határozatlan 
névelő 

ARTICOLO DETERMINATIVO E INDETERMINATIVO 
la torta, l’albero, il ragazzo, lo studente, i ragazzi, gli alberi, le isole; 
un uomo, una ragazza, uno studente, un’amica, Ho conosciuto 
delle persone simptaicissime. 

Mennyiségi viszonyok SOSTANTIVI: SINGOLRARE E PLURALE; 
MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK; 
NUMERALI: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE;  
NUMERALI CARDINALI: UNO, DUE, TRE, … DIECI … VENTI … CENTO 
… MILLE … DUEMILA; 
NUMERALI ORDINALI: PRIMO, SECONDO, TERZO … 
qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni 
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, 
abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza bene, non ci 
capisco niente 

Minőségi viszonyok AGGETTIVI: GRANDE, ALTO, CALDO, BELLO, PICCOLO, BIANCO, 
NERO ECC.; 
FŐNÉV-MELLÉKNÉV EGYEZTETÉS; 
MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA, HASONLÍTÓ SZERKEZETEK 
il giardino è grande, ho una camicia bianca, com’è?, di che colore 
è?; mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima, 
mangio più carne che pesce 

Modalitás VERBI MODALI: VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE; 
CONGIUNTIVO HASZNÁLATÁNAK ESETEI 
voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 
vorrei sapere la verità, potresti prestarmi del tuo dizionario?, spero 
che ci siano tutti 

Esetviszonyok PRONOMI INDIRETTI: MI, TI, GLI, LE …; 
REGGENZE DEI VERBI: ESSERE CONTENTO DI, COMINCIARE A, 
CHIEDERE A, AVERE BISOGNO DI, AVERE VOGLIA DI, ANDARE A 
FARE, CONVINCERE A, EVITARE DI, DECIDERE DI, SMETTERE DI, 
VESTIRE DI NERO 

Logikai viszonyok CONGIUNZIONI: E, O, MA, PERCHÉ; 
ALÁ- ÉS MELLÉRENDELŐ MONDATOK; 
MONDATRÖVIDÍTÉS: PREPOSIZIONE + INFINITO PRESENTE, 
GERUNDIO; 
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO; 
FORMA PASSIVA; 
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FORMA IMPERSONALE; 
COMPARAZIONE; 
PERIODO IPOTETICO (CONDIZIONE REALIZZABILE) 
Ho deciso di partire presto. Sono venuto/-a per salutarti. Vengo a 
trovarti domani. Chiudendo la porta mi son fatto male. La Befana 
non è conosciuta in Ungheria. In Ungheria non si festeggia la 
Befana. Se piove, non andremo al cinema. 

Szövegösszetartó eszközök PRONOMI INTERROGATIVI: CHI?, CHE COSA?, COME?, QUANDO?, 
DOVE, PERCHÉ, QUANTO?; 
PRONOMI DIMOSTRATIVI: QUESTO, QUELLO; 
PRONOMI PERSONALI: IO, TU, ... 
PRONOMI RIFLESSIVI: MI, TI, SI, CI, VI, SI; 
PRONOMI RELATIVI: CHE, CUI, QUALE 
PRONOME PARTITIVO: NE; 
PRONOMI INDEFINITI: OGNI, QULACHE, ALCUNO, QULASIASI, 
TUTTO, TANTO; 
PRONOMI INDIRETTI: TONICI E ATONI; 
PRONOMI DIRETTI TONICI, ATONI E COMBINATI: MI, ME, ME NE, 
GLIELO… 
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, 
quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne 
aveva parlato molto, ci vado anch’io, ogni principio è difficile; 
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Non ci hanno detto 
niente. Ho sbagliato dicendoglielo. 

 

c) Kommunikációs eszközök, nyelvi funkciók 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

megszólítás és fogadása senti!, scusa!, Marina!/Giorgio!, per favore!, per 
piacere!, signore/-a!, signorina! 
professore!/professoressa!, mamma!, papà!, 
zio/-a!, nonno/-a!, cameriere!, amici!, tesoro!, 
amore!, signore e signori!; 
prego!, dimmi!, dica!, dica pure!, sì?, Che/cosa 
c’è?, desidera?, che vuoi/vuole? 

köszönés, elköszönés ciao!, ciao Angela!, ciao a tutti!, 
buongiorno!/buonasera!, buona notte; 
buongiorno/buonasera signore/-a, 
professore/professoressa!; arrivederci/-La, ciao, 
a presto, a domani, a dopo, a lunedì, ci 
vediamo!, salve, benvenuto/-a/-i/-e!, 
bentornato/-a/-i/-e!, Vi do il benvenuto!, ma 
guarda, chi si vede!; è tanto tempo/una vita/un 
secolo che non ci vediamo!, che fortuna 
incontrarci! 
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bemutatás, bemutatkozás ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi 
permetta di presentarmi;  
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio 
nome è Martina,  piacere!, mi permette/-i di 
presentarti/Le un caro amico; 
molto lieto, il piacere è il mio 

bemutatkozás telefonálásnál Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con 
chi parlo, scusi?, Pronto, parlo con Claudia?, 
Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, 
può passarmi i dottor Agnani?, Pronto, può 
passarmi l’interno numero 120? Pronto volevo 
parlare con dottor Frittella, me lo può passare?; 
Pronto!, Pronto, sì, sono io!, Pronto, sì, glielo/-
la passo subito; Scusi, con chi parlo?, Scusi chi 
devo dire?, Pronto casa Agnani! 

elköszönés telefonálásnál ciao!, arrivederci/-La, ci vediamo!, a più tardi!, a 
domani!, a dopo!, a presto!, ci sentiamo!, 
salutami Marco/i tuoi!, Buonanotte!, ti/La 
saluto!, a tra poco! 

szóbeli üdvözletküldés salutami Marco/i tuoi!, mi saluti l’ingegnere!; 
non mancherò, riferirò, certamente! 

köszönet és arra reagálás grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie 
mille!, sei un tesoro!, non so come 
ringraziarti/La!; 
prego!, non c’è di che!, di niente!, figurati! 

engedélykérés és arra reagálás posso?, posso uscire un momento?, posso 
avere una piantina della città?, mi permetti? 
permesso? me lo fai vedere?; 
prego!, come no?, si accomodi!, avanti!, certo!; 
macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no, 
ho detto di no, non ci penso neanche, mi 
dispiace ma non è possibile 

hogylét iránti érdeklődése és arra reagálás come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, 
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i 
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo 
bene/giù!; 
non c’è male; bene, grazie, e tu/Lei?, 
abbastanza bene, così così, niente di speciale, 
tutto bene, niente di particolare, le solite cose 

bocsánatkérés és arra reagálás scusami!/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti 
di male; 
non c’è di che, di niente, non ti 
preoccupare/non si preoccupi! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, in bocca 
al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, 
complimenti, tante belle cose!, auguroni!; 
grazie altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!, 
anche a te/Lei! 



 

734 

 

 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!, Buona 
Pasqua! 

együttérzés és arra reagálás ti/La posso capire, mi rendo conto, è veramente 
molto triste, mi dispiace; 
sei molto gentile, grazie! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Caro padre/papà!, Cara 
madre/mamma/mammina! Cari genitori! Caro/-
a Mario/Andreina! Mio caro/-a! Carissimo/-a/-
i/-e!, Cari amici/Signori!, Caro Professore!; 
Egregio/Gentile Signore/Professore/ Signor 
Direttore!, Caro signor Belli! 

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, 
un abbraccio, un forte abbraccio, bacione, tanti 
cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con 
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, 
affettuosamente, tuo/-a; 
distinti saluti, ossequi, con stima, Le porgo i 
miei più distinti saluti 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

rokonszenv, ellenszenv mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un 
simpaticone!, ti/La trovo simpatico, quanto è 
simpatico!  

hála ti sono grato/riconoscente, quanti ti sono 
grato/riconoscente!, sei un angelo! 

sajnálkozás mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono 
dispiaciuto/disperato/-a, quanto mi rincresce!, 
non mi dire!, non è possibile! 

öröm che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, 
sono davvero contento! 

elégedettség, elégedetlenség sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, 
complimenti!, quanto sono felice!; 
non sono contento, mi dà fastidio, mi rompe le 
scatole, ne ho fin sopra i capelli, che barba!, che 
fastidio! 

csodálkozás come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi 
dire! 

remény spero di rivederti/-La; spero tanto, magari!, ho 
la speranza di…, fosse vero, non vedo l’ora di… 

félelem ho paura di …, che paura, che fifa 

bánat che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono 
triste/sconvolto/addolorato 

bosszúság che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà 
fastidio, uffa 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
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Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

véleménykérés és arra reagálás secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che 
ne dici/-e di …, cosa faresti nei miei panni?, sei 
d’accordo?; 
secondo me, secondo la mia opinione, fossi in 
te, sai cosa ti dico?, a mio avviso, per me, 
quanto a me, io penso di… 

valaki igazának az elismerése hai/ha ragione, avevi/-a ragione, ho sbagliato 
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo 
pensare 

egyetértés, egyet nem értés hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, 
bene/benissimo, va bene/benissimo, perfetto, 
ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; 
non hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va 
bene, non è il caso, pessima idea!, ci 
mancherebbe altro!, per carità 

érdeklődés, érdektelenség che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che 
impressione ti ha fatto?, non m’interessa, non 
m’importa, che m’importa!, che c’entro io?, non 
me ne frega niente 

tetszés, nem tetszés mi piace, mi piace tanto, che bello!, è 
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta 
bene, ti dona il verde, è la fine del mondo!; 
non mi piace, non mi va, che brutto!, che 
orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non 
mi va!, che vergogna!, sono mortificato/-a, è 
una schifezza! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?, 
ho/abbiamo deciso di…; 
vorrei, mi piacerebbe, mi dai un panino?; 
è capace di…, non riesco ad aprire la porta, è in 
grado di…; 
è necessario, bisogna, ho bisogno di…, mi serve, 
devi sutdiare di più; 
è possibile, posso venire anch’io?, può darsi, c’è 
la possibilità; 
devo/-i/-e… 

ígéret ti/Le prometto di…, ti giuro, ti assicuro, ti 
garantisco 

dicséret, kritika è fantastico, bravo/-a/-i/-e!, bravissimo/-a/-i/-
e!, come sei carino/-a!, quanti sei/siete bravi/-
e!, che coraggio!, sei un genio!, sei un 
tesoro/amore!; 
è noioso, non sei proprio gentile, non è un gran 
ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che 
barba! 

ellenvetés mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo?, 
macché!, neanche per sogno!, non ci pensare 
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nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci 
mancherebbe altro!, questo poi no, ti/Le ho 
detto di no 

ellenvetés visszautasítása perché no?, pensaci un attimo! 

érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia 
egy érdeklődési kör iránt 

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti 
ha fatto?, avresti voglia di…, ti piacerebbe?, 
quale prefeisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti 
un amaro?, qual è il tuo hobby?, che cosa 
t’interessa?, di che t’interssi? 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, Cos’è 
questo? Com’è? È…/ È grande e comodo; 
questa è Maria, è una ragazza dai capelli biondi 

események leírása è successo due settimana fa durante l’intervallo 
a scuola 

információkérés, információadás per favore!, per piacere!, come ti chiami?, 
quanti anni hai?, hai un animale?, hai fratelli o 
sorelle?, dove è il bagno?, che ore sono?, come 
si dice in italiano?, che cosa vuol dire in 
ungherese?, come si arriva alla stazione?, sai/sa 
dove si trova una famacia?, chi è il medico il 
turno?, di dove sei?, quand’è il tuo/Suo 
compleanno?, parli il francese?, qual è la tua 
materia preferita?;  
mi chiamo Sandro, ho 14 anni, sì, un gatto, 
non,non ce l’ho, sì, ho una sorella, è a destra, 
sono le tre e mezza, in italiano si dice, in 
ungherese vuol dire, torno prima del pranzo, 
bisogna andare dritto, poi al semaforo girare a 
sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il 
dottor Magnani, sono di Verona, il 4 luglio, 
capisco francese, è la matematica 

igenlő vagy nemleges válasz sì, certo; come no; ti assicuro, ovviamente, 
chiaro, perfetto, okay;  
no, nient’affatto, altrocché!, ci mancherebbe! 

tudás, nem tudás lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo 
so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa 

bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, 
certamente, ci scommetto, sono più che sicuro; 
forse, non ne sono sicuro/-a, può darsi, chissa!, 
chi lo sa, non credo, mah!, eventualmente; 
suppongo che; 
dubito, ho dei dubbi, non ne sono sicuro, sarà 
vero, sarò un ignorante 

ismerés, nem ismerés lo conosco, l’ho già visto da qulache parte, mi 
sembra di averlo già incontrato, mi risulta; 
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non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi 
sia, non mi risulta 

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei bei 
ricordi, non lo scorderò mai, com’erano belli 
quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi ricordo 
bene; 
hai presente l’edicola all’angolo della strada?; 
non mi ricordo bene, non me ne ricordo, non mi 
viene in mente, l’ho dimenticato, me ne sono 
scordato, mi sfugge, è sulla punta della lingua 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

kérés per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi 
faccia il piacere di … 

tiltás, felszólítás non correre, non devi/-e uscire non esagerare!, 
non fare lo scemo!; 
coori!, esci!, fa’presto!, alzati!, 
vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, 
stai zitto!, calmati!, dammi retta!, mi 
raccomando 

segítségkérés és arra reagálás ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi 
una mano!, avrei bisogno di te; 
puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri 

javaslat és arra reagálás ti dico di…, ti propongo di…, ho un’idea, ho una 
proposta, ti suggerisco di…; 
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, 
preferisco di no 

meghívás és arra reagálás vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti 
aspettiamo per cena, ti offro io la cena domani 
sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, 
vuoi venire da noi per il finesettimana?; 
volentieri!, per piacere!, mi dispiace ma non 
posso, sarà per un’altra volta, neanche per 
sogno!, scherzi? 

kínálás és arra reagálás assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, 
prendi/-a un altro pezzettino/bicchierino!, 
prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un 
aperitivo? 

reklamálás avrei un problema, vorrei presetare un reclamo 

tanácskérés, tanácsadás secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi? cosa 
faresti/farebbe nei miei panni?, dovrei 
accettarlo?, tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo 
sinceramente; 
ti direi/consiglierei di…,  faresti meglio, 
permettimi/mi permetta un consiglio, posso 
consigliarti qualcosa?, io nei tuoi panni non 
farei questo, se vuoi/vuole sentire la mia 
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opinione/il mio parere, dovresti, ti direi di, ti 
suggerirei di, io nei tuoi panni, se fossi in te, non 
lo farei, sai che ti dico?, per me non dovresti, 
potresti!potrebbe, devi assolutamente, 
faresti/farebbe meglio non andarci 

segítség felajánlása és arra reagálás aiuto!, aiutami/ mi aiuti!, 
vuoi/vuole/potresti/potrebbe darmi una 
mano?, mi dai/dà una mano?; 
volentieri, come no, va da sé, certo, ci penso io 

ajánlat és arra reagálás ti/Le propongo di…, ti/Le suggerirei di…,  che ne 
dici/-e di…, sarebbe una soluzione, è un’offerta 
speciale;  
va bene, lo accetto, hai/ha ragione, ci rifletto un 
attimo, vedrò, preferisco di no, direi di no 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák 

visszakérdezés, ismétléskérés come hai/ha detto?, compreso?, capito?, 
dicevi?, me lo puoi/può ripetere?, scusa/-i, non 
ho capito bene, vuoi/vuole ripetere? 

nem értés scusa/-i, non capisco; non ho capito; non ho 
capito bene; non ci capisco niente/un tubo 

betűzés kérése, betűzés potresti/potrebbe compitarlo?; 
GYULA, G come Genova, ipsilon, U come Ugo, L 
come Livorno, A come Albano 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre parla/-i più lento/forte!, ti/La prego di parlare 
più lento/forte! 

bészélési szándék jelzése scusa/-i ma…, posso dirti qualcosa?, scusa se ti 
interrompo, scusa hai un minuto per me?, senti 
un po’ 

megerősítés come no!, certo!, ovviamente, senz’altro, 
assolutamente 

körülírás come devo dirti, in altri termini 

példa megnevezése per esempio, per farti/Le un esempio, tanto per 
fare un esempio, è come se fosse 

témaváltás cambiamo argomento, voltiamo pagina, 
parliamo d’altro, d’altronde, per quanto 
riguarda invece, a proposito di… 
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Fakultáció a 11-12. évfolyamon 

(évfolyam szinten szervezett) 

Célok és feladatok 

- pragmatikus célok: a kommunikatív kompetencia kialakítása,  

- kognitív célok: ismeretek, információk közvetítése a másik kultúráról, 

- személyiségfejlesztő célok: nyitottság, tolerancia a másik ember iránt; önállóság, szociális 

viselkedés a kiscsoporton belül. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga azt méri, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a kommunikatív kompetencia 

meghatározott szintjével, amely lehetővé teszi számára, hogy szövegeket és közléseket megértsen és 

alkosson. 

A kommunikatív kompetencia összetevői: 

 Nyelvi kompetencia: a nyelvhasználó képes a megfelelő szókincs és nyelvtani struktúrák 

használatával, valamint elfogadható kiejtéssel olyan értelmes közléseket létrehozni és értelmezni, 

amelyek a közmegegyezés szerinti jelentést hordozzák. 

 Szociolingvisztikai kompetencia: a nyelvhasználó tudja, hogy az adott helyzetben milyen nyelvi 

kifejezőeszközökkel élhet; figyelembe veszi tehát a helyszínt, a kommunikációban részt vevők 

kapcsolatát, közlési szándékait, szerepeit, és képes alkalmazkodni ezekhez. 

 Szövegkompetencia: a nyelvhasználó ismeri az egyes (írott és szóbeli) szövegfajták szerkezetét, az 

azokban alkalmazható nyelvi formákat, ezeket képes értelmezni, illetve ilyeneket létrehozni. 

 Stratégiai kompetencia: a nyelvhasználó rendelkezik olyan stratégiákkal, amelyekkel meglevő 

nyelvtudását optimálisan fel tudja használni, és értési illetve közlési nehézségeit képes legyőzni. 

 Szociokulturális kompetencia: a nyelvhasználó ismeri a kiválasztott és használt nyelvi eszközök 

kommunikációs értékét az adott társadalmi, kulturális környezetben, ismeri a nyelvi 

érintkezésekben használt társadalmi szokásokat és elvárásokat. 

Témakörök, követelmények áttekintése 

1. Készségek 

Beszédértés (hallott szöveg értése) 

A vizsgázó képes a hosszabb, nyelvileg bonyolultabb közlésformák gondolatmenetének 

követésére, kommunikációs szándékának megértésére több beszélő esetén is. 

Beszédkészség  

A vizsgázó képes beszélgetést folytatni az általánosabb, összetettebb témákban, álláspontját, 

véleményét szabatosan, összefüggően kifejteni a mindennapi élet feladataiban árnyaltabb 

kommunikációra is. Beszéde összefüggő, és betartja be a nyelvhelyesség szabályait. 

Szövegértés (olvasott szöveg értése) 

A vizsgázó képes megérteni általánosabb jellegű mindennapi tapasztalataihoz nem feltétlenül 

közelálló, elvontabb témájú szövegeket, értelmezni a szövegben megjelenő szándékokat, 

véleményeket, elkülöníteni érveket és ellenérveket, tényeket és véleményeket, megérteni olyan 

szépirodalmi szövegeket, amelyek témájuknál, nyelvi megformáltságuknál fogva széles 

olvasóréteg számára hozzáférhetőek. 

Íráskészség  
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A vizsgázó képes árnyaltan, gondolatai elrendezésére fokozottan ügyelve kifejezni magát a 

mindennapi tapasztalati világától távolabb eső, általánosabb, összetettebb témákban; változatos 

szókincset, mondanivalójának megfelelően komplex mondatszerkezeteket használni. Írásművét 

logikusan szerkeszti és tagolja. Írásaiban figyelembe veszi a mindennapi élet feladataihoz használt 

szövegtípusok műfaji jellemzőit és a különböző közlésformák (pl. elbeszélés, leírás, érvelés) 

sajátosságait. 

2. Nyelvi eszköztár 

A vizsgázó képes a tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló lexikai elemek, nyelvi 

struktúrák felismerésére, biztos és árnyalt használatára a mondat és a szöveg szintjén; az írott és 

a beszélt nyelv funkcionális használatára; a kommunikációs szándék értelmezésére, a különböző 

kommunikációs szándékok kifejezésekor a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazására. 

3. A tanulók életkorának és érdeklődésének megfelelő témák 

Egyén és család  

Személyes vonatkozások. Családi élet és ünnepek. 

Társadalmi és társasági élet  

Mindennapi élethelyzetek. A fiatalok kapcsolatai, kommunikációja, értékek és konfliktusok. 

Tágabb közösségekhez tartozás, szokások, ünnepek és hagyományok. 

Környezet és természet 

Szűkebb és tágabb lakóhely. Természeti környezetünk. Környezetvédelem. Falu és város. 

Iskola és életpálya  

A saját iskola, a célnyelvi iskola. Felsőoktatás. 

A munka világa  

Munkába állás. Megélhetés és jövedelmi viszonyok. 

Életmód, egészség és betegség 

Az egészséges életmód. Étkezési szokások. Lelki egészség. Betegségek, sérülések, gyógymódok. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Hobbi, érdeklődés, önkifejezés. Sportolási lehetőségek. Szórakozás. Kulturális események, 

színház, mozi, zene, könyvek, média. 

Utazás, országok közötti kapcsolatok 

Utazási lehetőségek és módok. Hazánk megismertetése a külföldiekkel. A célország(ok) 

nevezetességei és szokásai. Az Európai Közösség. 

Országismeret  

A célnyelv helyzete a világban. Találkozások a célország(ok) irodalmával és művészetével. 

Tájékozódás a célország(ok) politikai, társadalmi és gazdasági életéről. 

Aktuális témák 

4. Kulturális, interkulturális ismeretek és készségek 

Országismeret  
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A vizsgázó rendelkezik bizonyos földrajzi, történelmi, gazdasági, kultúrtörténeti és politikai 

ismeretekkel, melyek arra az országra, vagy azokra az országokra vonatkoznak, ahol a lakosságnak 

az illető nyelv az anyanyelve, vagy ahol ez az ország egyik hivatalos nyelve. 

Társadalomismeret  

A vizsgázó rendelkezik ismeretekkel az adott ország(ok) mindennapi életéről, az 

életkörülményekről, a társadalmi érintkezés szokásairól, az adott társadalom alapértékeiről, az 

ünnepekről és rítusokról. 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 72 

Témakör Nyelvi funkciók Nyelvi elemek, struktúrák 

Egyén és család Életszakaszok, külső, jellem, 
barátságok, szerelem, 
házasság, család, szülők és 
gyerekek 
Szókincsbővítés 
Szituációs gyakorlatok 
Beszélgetés családról, 
barátságokról 
Levélírás barátnak, 
ismerősnek 
Fogalmazási gyakorlatok 
Szituációs gyakorlatok 
Képleírás 

Discorso diretto e 
discorso indiretto 
Gli indicatori di 
tempo 
Il periodo ipotetico 
nel discorso 
indiretto 

Mindennapi élet és ünnepek Mindennapi élet 
Ünnepek, hagyományok 
Szókincsbővítés 
Képleírás 
Beszélgetés napi 
tevékenységről, napi 
programokról 
Beszélgetés állami ünnepekről 
Beszélgetés vallási ünnepekről 
Szituációs gyakorlatok 

Gerundio semplice 
Gerundio 
composto 
Il gerundio con i 
pronomi 

Az iskola világa Egy nap az iskolában 
Iskolán kívüli 
tevékenységek 
Az olasz iskolarendszer 
Érettségi vizsgák 
Egyetem 
Szókincsbővítés 
Fogalmazási gyakorlatok 
Beszélgetés az iskoláról a 
vizsgákról, felvételi esélyekről, 
tervekről 

Infinito presente 
Infinito passato 
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Szituációs gyakorlatok 

A munka világa Szakmák és foglalkozások 
Munkát keresni 
Termékek 
Vásárlás 
A pénz világa 
Szókincsbővítés 
Beszélgetés a 
pályaválasztásról, 
munkalehetőségekről 
Pályakezdők lehetőségeiről 
Hivatalos levélírás 
szabályai 
Köszönőlevél 
Panaszlevél 
Fogalmazási gyakorlatok 
Személyes tervekről 
Beszélgetés vásárlási 
szokásokról 
Szituációs gyakorlatok 

Partecipio 
presente 
Partecipio passato 

Táplálkozás, egészség és sport Élelmiszeripari termékek 
Az olasz konyha 
Egészséges életmód 
Sport 
Szókincsbővítés 
Képleírás 
Fogalmazási gyakorlatok 
Beszélgetés a gasztronómiáról 
Beszélgetés az egészséges 
életmódról 
Beszélgetés a sportról és 
fontosságáról 
Szituációs gyakorlatok 

Le parole alterate 

 

12. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 64 

Témakör Nyelvi funkciók Nyelvi elemek, struktúrák 

Lakóhely, város, szolgáltatások Ház és berendezések 
Élet a városban 
Szolgáltatások 
Közlekedés 
Élet vidéken 
Szókincsbővítés 
Beszélgetés a városi élet 
előnyeiről és hátrányairól 

Riassumere- 
Gli articoli 
Gli aggettivi 
I pronomi 
Le tre coniugazioni 
dei verbi 
I verbi irregolari 
Preposizioni 
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Beszélgetés a vidéki élet 
előnyeiről és hátrányairól 
Szituációs gyakorlatok 
Fordítás olaszról magyarra 

Le preposizioni 
articolate 
Le parole alterate 

Aktuális témák Bűntények, balesetek 
Beszélgetés a bűnüldözésről 
Beszélgetés a balesetek 
megelőzési lehetőségeiről 
Szókincsbővítés 
Szituációs gyakorlatok 
Fordítási gyakorlatok 
Képleírás 

Riassumere- 
Il partitivo 
Le espressioni di 
luogo 
I possessivi 
Passato prossimo 
L’imperfetto 
Il futuro 
Il futuro anteriore 

Szabadidő és utazás Kultúra, sport és társadalmi 
élet 
Turizmus 
Utazás Olaszországba 
Szókincsbővítés 
Beszélgetés szabadidős 
tevékenységekről 
Beszélgetés utazásról, 
kirándulásról 
Szituációs gyakorlatok 
Fordítás magyarról olasz 
nyelvre 
Fogalmazási gyakorlatok 

Riassumere – 
Trapassato 
prossimo 
I verbi riflessivi 
La forma 
impersonale 
L’imperativo 
Il condizionale 
semplice e il 
composto 
La comparazione 
Il superlativo 
Il passato remoto 
Il trapassato 
remoto 

Kommunikáció, technológia Szemtől szemben 
Mozi, színház, sajtó, 
televíziózás 
Telefonálás 
Újságok, könyvek, internet 
Reklámok 
Szókincsbővítés 
Beszélgetés moziról, színházról 
Beszélgetés az internet 
szerepéről a fiatalok életében 
Szituációs gyakorlatok 
Ismerkedés az újságok 
nyelvezetével 

Riassumere – 
Il congiuntivo 
Concordanza dei 
tempi 
Dubbi sul 
congiuntivo 
Aggettivi e pronomi 
indefiniti 
Periodo ipotetico 
Usi del ci e del ne 
La forma passiva 
Si passivante 
Il discorso diretto e 
indiretto 

Föld, természet, környezet Föld, növényzet és állatvilág 
Időjárás 
Környezetszennyezés és 
környezetvédelem 
Szókincsbővítés 

Riassumere – 
Il gerundio 
L’infinito 
Il participio 
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Beszélgetés a környezet 
védelméről 
Beszélgetés az évszakokról és 
az időjárásról 
Szituációs gyakorlatok 
Fogalmazás írása az aktuális 
témában 
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6. KIEGÉSZÍTŐ NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI CSOPORT 

 

6.1 NÉMET NYELV ÉS IRODALOM 

 

Óraszám: 5 óra/hét 

 

 

9. NYEK 

 

 

A 9. NYEK évfolyamon a német nemzetiségi nyelvi nevelés elsődleges célja a nyelvi kompetencia 

fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és 

írásbeli kommunikáció eszköztárát, és képessé váljanak annak gyakorlati alkalmazására.  

 

 

Témakör Ismeretek a nyelvről Óraszám: 55 

Tanulási eredmények 

A szófajok biztos felismerése ismérveik megnevezésével 

szövegkörnyezetben és anélkül.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban. 

Szenvedő szerkezet használata módbeli segédigével. 

Igevonzatok ismerete és helyes használata. 

A főnév ragozása minden esetben.  

Mellérendelő és alárendelő mellékmondat szórendjének ismerete és 

használata. 

Melléknévragozás 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A tanórán gyakran előforduló alaktani és mondattani szerkezeteket funkciójuk szerint következetesen 

jól használni. 

A helyesírás és központozás szabályait megközelítően hibátlanul alkalmazni. 

A nyelvjárások és az irodalmi nyelv kölcsönhatását példákon keresztül felismerni. 

A nyelvi tudatosságot növelni.  

Hibajavítási gyakorlatokat elsajátítani. 

 

Szó- és mondattan 

Szófajok: 

Ige: 

Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I.) 

Igemódok: kijelentő -, felszólító  

Cselekvő és szenvedő szerkezetek  

Segédigék fajtái (időbeli és módbeli) 
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Igekötők (elváló, nem elváló igekötők) 

Visszaható igék 

Igevonzatok 

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyes szám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes, birtokos eset 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Ragozása alany, tárgy, részes és birtokos esetben  

Melléknév: 

Képzése 

Használata: állítmányi, jelzői használat 

Ragozása: jelzős szerkezetben névelő nélkül, határozott névelővel, határozatlan névelővel; alany, 

tárgy, részes és birtokos esetben,  

Fokozása, hasonlító szerkezetek 

Elöljárószó: 

időhatározói elöljárószó 

helyviszonyt kifejező elöljárószó 

tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó, határozatlan, visszaható, birtokos, mutató, vonatkozó névmás 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Kötőszó: 

Mellérendelő és alárendelő kötőszavak  

Szórend: egyenes, fordított és mellékmondati  

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító-, óhajtó mondat 

Egyszerű és összetett mondatok (okhatározói, időhatározói,   

célhatározói, feltételes értelmű mellékmondatok)  

 

Fogalmak 

Szófaj, igeidő, eset, nyelvtani nem, vonzat, összetett mondat, alárendelés, 

mellérendelés. 

Szó- és mondathangsúly, árnyalt hangsúlyozás és előadásmód. 

Javasolt 

tevékenységek 

Kommunikáció anyanyelvi beszélőkkel. 

Mondatokat átalakítani az adott grammatikai feladnak megfelelően. 

Mondatokat, szövegeket transzformálni. 

Hibajavítási gyakorlatok. 
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Hiányos szöveget, táblázatot kiegészíteni. 

Szabályokat keresni. 

Szavakat, szinonimákat keresni. 

Mondatalkotás szavakból.  

Rejtvények különböző fajtáit megoldani. 

Állítások igazság tartalmát eldönteni. 

Eseményeket különböző nyelvi stílusban előadni. 

Online nyelvtani feladatokat megoldani. 

Online gyakorlatok, szótárak segítségével a szavak kiejtését gyakorolni. 

 

 

 

Témakör  Szóbeli és írásbeli szövegértés Óraszám: 55 

Tanulási eredmények 

Információk szerzése, fókuszálás meghatározott kérdésekre, kommunikációs 

szándékok elemzése és értékelése, szövegfeldolgozás elmélyítése. 

A megismert szövegfeldolgozási módok bővítése és elmélyítése.  

A szöveg megértése, a problémafelvetések értelmezése, 

információtartalmának megnevezése.  

Szövegek nyelvi kifejezőeszközeinek elemzése és értékelése. 

Ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben megjelenő konfliktusok 

felismerése és megoldásuk reflektálása.  

Szövegek és illusztrációk formai és tartalmi elemzése.  

 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összetettebb témában kritikai véleményt kifejteni. 

Tartalmakat/információkat strukturáltan, tárgyszerűen és megfelelő nyelvi formában visszaadni. 

Tárgyaknál, ábrázolásoknál, eseményeknél vagy szövegeknél követhető szempontok szerint logikusan 

összetartozó csoportokat alkotni. 

Pro és kontra érveket hozni, logikusan felépítve érvelni. 

A német nyelvű médiában önállóan ismereteket szerezni. 

Megnyilvánulásait előre látható kommunikációs helyzetekhez igazítani. 

A szöveg információ tartalmát összefoglalni. 

Rövidebb lélegzetű szövegek tartalmát magyarul és németül összefoglalni. 

Összetettebb szövegek információit (adott esetben ismétlést követően) részleteiben megérteni. 

 

 

Fogalmak Információtartalom, alapgondolat, problémafelvetés, nyelvi kifejezőeszköz. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni, és a 

szöveg alapján alátámasztani. 

Feleletválasztós feladatokat a szöveg alapján megoldani.  

A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján összefüggő egységekre 

bontani, a felosztást megindokolni. 
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A lényegi megállapításokat kiemelni és azokkal kapcsolatban véleményt 

mondani. 

Eseményekről beszámolni, interjút készíteni. 

Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő szöveget 

értelmezni.  

Képeket és illusztrációkat értelmezni. 

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Óraszám: 55 

Tanulási eredmények 

Szövegek tartalmi információinak közvetítése és megadott szempont szerinti 

feldolgozása szóban és írásban, az ennek megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása.  

Funkcionális szövegek (hivatalos és magán) tartalmi és formai jellemzőinek 

ismerete, funkcionális szövegek alkotása.  

Irányított és önálló szövegfeldolgozás, szövegalkotási stratégiák 

alkalmazása.  

A szöveg és illusztráció összefüggésének értelmezése.  

A szövegben fellelhető tények és érvek rendszerezése és bemutatása. 

Vélemény formálása és állásfoglalás.  

Adott téma kidolgozása, adatgyűjtés és források alkalmazása.  

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Képeket és egyéb szemléltető anyagokat a hozzá kapcsolódó feladatok segítségével irányítottan leírni. 

A szövegfeldolgozás eredményeit mások számára követhető módon kifejteni. 

Párbeszédes szövegeket összefüggő szöveggé alakítani. 

A szöveg cselekményét rekonstruálni és alternatív cselekvési vagy megoldási javaslatokat felvázolni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel formalizált szöveget alkotni. 

A téma, az ábrázolásmód, az események hasonlóságait, különbségeit és összefüggéseit felfedezni és 

leírni. 

Rövidebb írásbeli és szóbeli német és magyar szövegek tartalmát a másik nyelven elmondani. 

Egyszerűbb német és magyar szövegeket szótár segítségével lefordítani. 

 

 

Fogalmak Önéletrajz, magánlevél, hivatalos levél. 

Javasolt 

tevékenységek 

Irányító szempontok alapján informális és formalizált szöveget alkotni, 

különböző szövegfajtákat létrehozni: önéletrajzot, magán- és hivatalos 

levelet, internetes bejegyzést, olvasói véleményt írni.  

A szöveg tartalmát és a benne rejlő információkat szóban és írásban 

visszaadni.  

Gondolattérképet készíteni, ez alapján egy témát kifejteni. 

Érvekkel alátámasztott saját véleményt megfogalmazni. 

Szerephez alkalmazkodni és annak megfelelően kommunikálni, párbeszédet 

alkotni. 
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A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. megkezdett 

történetet folytatni és befejezni). 

 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése Óraszám: 15 

Tanulási eredmények 

Az önálló, hatékony tanulás képességének továbbfejlődése. 

Az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzésének, a 

tananyag feldolgozásának technikái.  

A tanulást segítő eljárások megfelelő használata, gyakorlása.  

Önálló vázlatkészítés, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Kulcsinformációk kiemelése olvasott szövegben.  

Gondolattérkép készítése az olvasott szöveghez, a tárgyalt témakörhöz. 

Különböző információhordozók használata, prezentáció összeállítása, 

bemutatása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Egy- és kétnyelvű szótárakat, internetes szótárakat irányítással használni. 

A szókincs szavait a szótárak segítségével értelmezni. 

A nyomtatott és elektronikus médiát információszerzésre, szókincsbővítésre, fogalmazások 

elkészítésére használni. 

Hallott összetettebb szövegből az alap- és a részletes információkat irányított feladatok alapján 

megérteni. 

A szöveg feldolgozása során tartalmi szervezőtechnikákat (pl. jegyzetelés, kulcsszavak megállapítása, 

tagolás, kategóriák felállítása, egyszerűsítés, cluster-ek, mind map segítségével történő rendszerezés 

stb.) alkalmazni, a szöveg tartalmát összefoglalni. 

Különböző szóbeli és írásbeli szövegfajták jellemzőit és funkcióját felismerni. 

Ismert prezentációs technikákat a feladatnak és a célcsoportnak megfelelően alkalmazni. 

 

Fogalmak Gondolattérkép, mind map, cluster. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szótárt használni önálló szöveg olvasásánál és szövegalkotásnál. 

Szókártyát, memóriát, dominót készíteni és használni a szótanuláshoz. 

Hallás utáni szövegértés. 

Olvasás utáni szövegértés. 

Lényegkiemelési technikákat alkalmazni. 

Vázlatot, cluster-t, mindmap-et készíteni. 

Egy témáról vázlatpontok, gondolattérkép alapján beszélni. 

Prezentációt, plakátot, kiselőadást készíteni. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatokat alkalmazni. 

 

 

 

9-10. évfolyam 
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A nyelvi képzés kiemelt feladata a különféle (ismeretterjesztő és szépirodalmi) szövegek olvasása, 

megértésének és értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztéséhez 

elengedhetetlen az jegyzet- és vázlatkészítés, az olvasott szöveg tartalmához kapcsolódó saját 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban. Átfogó cél a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi 

magatartás kialakítása, a verbális és nem verbális kommunikáció jeleinek megértése és értelmezése. 

Szükséges a nyelv árnyalt használatához a nyelvi és nyelvtani ismeretek mélyítése és fejlesztése. Cél az 

önálló kézikönyvhasználat mellett a közel biztos helyesírás. 

Az irodalomtanítás feladata a különböző műfajú, rövid lélegzetű alkotások olvasása és érzelmi, 

gondolati befogadása, a szöveg-feldolgozási eljárások megismerése és alkalmazása.  

Tanulási képesség szempontjából az önállóság növeléséhez hozzájárul az anyaggyűjtés, az információk 

megadott szempontú rendszerezése és értékelése, a téma prezentációja önállóan választott forma 

segítségével. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából fejleszti ízlését, etikai és esztétikai tudatosságát. Felismeri az 

erkölcsöst az egyén életében és a társadalomban. 

 

 

 

Témakör Anyanyelvi kultúra Óraszám: 80 

Tanulási eredmények 

Az aktív szókincs fejlődése.  

A témakörökhöz kapcsolódó ismeretek bővülése. 

A nyelvhasználat és kommunikációs kultúra elmélyülése, aktív 

véleménynyilvánítás képességének kialakulása, a világháló és egyéb 

kommunikációs média német nyelvű programjainak célirányos használata. 

Információk szerzése különböző csatornákon, azok felhasználása tanulási és 

iskolán kívüli helyzetekben.  

Vélemény alkotása és kinyilvánítása nyelvileg adekvát módon.  

A beszélő és hallgató szerepének váltakoztatása, a szerepnek megfelelő 

reagálás differenciált nyelvi eszközökkel.  

Szövegek kulcsfontosságú információinak és mondanivalójának 

összefoglalása magyar, illetve német nyelven. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben önállósággal részt venni. 

A tanórán gyakran előforduló alaktani és mondattani szerkezeteket funkciójuk szerint következetesen 

jól használni. 

Jól érthetően, helyes hanglejtéssel és megfelelő tempóval beszélni. 

A nyelvjárások és az irodalmi nyelv kölcsönhatását példákon keresztül felismerni. 

 

Közismereti témák: 

Életmód, életvezetés 

Divatos irányzatok, egyéniség, alkalmazkodás. 
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Az egyéni élet tervezése, jövőbeli tervek, szakmai élet - magánélet   kilátásai, egészséges életmód, 

egészséges táplálkozás, betegségek. 

Sport, extrémsport, élsport. 

Szabadidős szokások, fogyasztói szokások. 

Társadalmi környezet 

Étkezési kultúra, élelmiszerek, gasztronómia, éttermi kultúra, főzés,    

reklámok, alapvető szükségletek, luxus. 

Szolgáltatások, posta, utazásszervezés, utazási irodák. 

Hagyományok, kulturális örökség,  

Nemzetiségi kultúrák 

Városi élet - vidéki élet, a német nemzetiség falvainak jellemzői. 

Iskola, oktatás 

Oktatás, tanulás Magyarországon és a német nyelvű országokban. 

Műveltség, szakmaszerzés, munkanélküliség. 

Továbbtanulás, pályaválasztás. 

Kultúra, média 

Információáramlás, tájékoztatás, véleményalkotás, az internet    szerepe. 

A magyarországi német nemzetiségi TV- és a rádióműsorok ismerete. 

Német nyelvű könnyűzenei alkotások. 

Környezet, technika világa 

Környezetvédelem, projektek. 

Problémák és kihívások. 

Politika és történelem 

Tudatosság, öntudat, személyi szabadság. 

Német nyelv 

A német nyelv változatai. 

Kétnyelvűség, többnyelvűség. 

Ismeretterjesztő szövegek: 

Család, mindennapi élet, élethelyzetek, viselkedés, emberi kapcsolatok, ünnepek, egészség, életmód, 

természet- és környezetvédelem, iskola, kulturális élet, média. 

 

Fogalmak 

Kommunikációs szerep, kommunikációs média. 

Alkalmazkodás, individualitás, siker, elismerés, partnerség, 

teljesítménysport, veszély, felelősség, környezetvédelem, személyes 

szabadság, településtörténet, ifjúsági szervezet, nyelvváltozat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Egy témakört egyénileg vagy csoportban feldolgozni. 

Egy téma magyar és német vonatkozásait összehasonlítani, a kulturális 

hasonlóságokat és különbségeket megjeleníteni. 

A német nyelvű médiából tájékozódni, azt információszerzés céljából 

használni. 

Információhiány esetén célzott kérdéseket feltenni. 

Mások véleményére reagálni. 
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Saját álláspontot közölni, megindokolni. 

 

 

Témakör  Szóbeli és írásbeli szövegértés Óraszám: 60 

Tanulási eredmények 

Kommunikációs szándékok elemzése és értékelése, szövegfeldolgozás 

elmélyítése. Információk szerzése, fókuszálás meghatározott kérdésekre,  

A megismert szövegfeldolgozási módok bővítése és elmélyítése.  

A szöveg megértése, a problémafelvetések értelmezése, 

információtartalmának megnevezése.  

Szövegek nyelvi kifejezőeszközeinek elemzése és értékelése. 

Ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben megjelenő konfliktusok 

felismerése és megoldásuk reflektálása.  

Szövegek és illusztrációk formai és tartalmi elemzése.  

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összetettebb témában kritikai véleményt kifejteni. 

Tartalmakat/információkat strukturáltan, tárgyszerűen és megfelelő nyelvi formában visszaadni. 

Tárgyaknál, ábrázolásoknál, eseményeknél vagy szövegeknél követhető szempontok szerint logikusan 

összetartozó csoportokat alkotni. 

Pro és kontra érveket hozni, logikusan felépítve érvelni. 

A német nyelvű médiában önállóan ismereteket szerezni. 

Megnyilvánulásait előre látható kommunikációs helyzetekhez igazítani. 

A szöveg információ tartalmát összefoglalni. 

Rövidebb lélegzetű szövegek tartalmát magyarul és németül összefoglalni. 

Összetettebb szövegek információit részleteiben megérteni 

Fogalmak Információtartalom, alapgondolat, problémafelvetés, nyelvi kifejezőeszköz. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni, és a 

szöveg alapján alátámasztani. 

Feleletválasztós feladatokat a szöveg alapján megoldani.  

A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján összefüggő egységekre 

bontani, a felosztást megindokolni. 

A lényegi megállapításokat kiemelni és azokkal kapcsolatban véleményt 

mondani. 

Eseményekről beszámolni, interjút készíteni. 

Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő szöveget 

értelmezni.  

Képeket és illusztrációkat értelmezni. 

 

 

Témakör Ismeretek a nyelvről Óraszám: 80 

Tanulási eredmények 

A szófajok biztos felismerése ismérveik megnevezésével 

szövegkörnyezetben és anélkül.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban. 
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Szenvedő szerkezet használata módbeli segédigével. 

Igevonzatok ismerete és helyes használata. 

A főnév ragozása minden esetben.  

Mellérendelő és alárendelő mellékmondat szórendjének ismerete és 

használata. 

A német irodalmi nyelv követelményeinek megfelelő kiejtés és 

hangsúlyozás. 

A szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézés szabályainak ismerete. 

A nyelvi tudatosság fokozatos fejlődése. 

A tanulók önállóságának fejlődése a szabályok felismerésében, azok 

megfogalmazásában, alkalmazásában és az önellenőrzésben. 

 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A tanórán gyakran előforduló alaktani és mondattani szerkezeteket funkciójuk szerint következetesen 

jól használni. 

A helyesírás és központozás szabályait megközelítően hibátlanul alkalmazni. 

A nyelvjárások és az irodalmi nyelv kölcsönhatását példákon keresztül felismerni. 

A nyelvi tudatosságot növelni.  

Hibajavítási gyakorlatokat elsajátítani. 

 

Szó- és mondattan 

Szófajok: 

Ige: 

Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I.) 

               Igemódok: kijelentő -, felszólító  

Cselekvő és szenvedő szerkezetek  

Segédigék fajtái (időbeli és módbeli) 

Igekötők (elváló, nem elváló igekötők) 

Visszaható igék 

Igevonzatok 

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyes szám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes, birtokos eset 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Ragozása alany, tárgy, részes és birtokos esetben  

Melléknév: 

Képzése 

Használata: állítmányi, jelzői használat 

Ragozása: jelzős szerkezetben névelő nélkül, határozott névelővel, határozatlan névelővel; alany, 

tárgy, részes és birtokos esetben,  
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Fokozása, hasonlító szerkezetek 

Elöljárószó: 

időhatározói elöljárószó 

helyviszonyt kifejező elöljárószó 

tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó, határozatlan, visszaható, birtokos, mutató, vonatkozó névmás 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Kötőszó: 

Mellérendelő és alárendelő kötőszavak  

Szórend: egyenes, fordított és mellékmondati  

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító-, óhajtó mondat 

Egyszerű és összetett mondatok (okhatározói, időhatározói,  

célhatározói, feltételes értelmű mellékmondatok)  

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

Fogalmak 

Szófaj, igeidő, eset, nyelvtani nem, vonzat, összetett mondat, alárendelés, 

mellérendelés. 

Szó- és mondathangsúly, árnyalt hangsúlyozás és előadásmód. 

Központozás, idézet, cím jelölése. 

Javasolt 

tevékenységek 

Kommunikáció anyanyelvi beszélőkkel. 

Mondatokat átalakítani az adott grammatikai feladnak megfelelően. 

Mondatokat, szövegeket transzformálni. 

Hibajavítási gyakorlatok. 

Hiányos szöveget, táblázatot kiegészíteni. 

Szabályokat keresni. 

Szavakat, szinonimákat keresni. 

Mondatalkotás szavakból.  

Rejtvények különböző fajtáit megoldani. 

Állítások igazság tartalmát eldönteni. 

Eseményeket különböző nyelvi stílusban előadni. 

Online nyelvtani feladatokat megoldani. 

Online gyakorlatok, szótárak segítségével a szavak kiejtését gyakorolni. 

 

 

Témakör 

 

 

Irodalmi kultúra 

 

 

Óraszám: 40 

Tanulási eredmények Az irodalmi alapműveltség építése.  
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Lírai alkotások, rövid epikai műfajok és dramatikus szövegek értelmezési 

képességének fejlesztése. 

Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltságának kialakítása.  

A kulturális másság felismerése, megértése és az erre épülő tisztelet 

kialakítása. 

A német irodalomból vett alkotások olvasása, értelmezése.  

A magyarországi német irodalomból vett szemelvények olvasása, az 

alkotások tanulságainak értelmezése. 

Az irodalmi szövegek és országismereti témák kapcsán ítéletek alkotása a 

szereplőkről.  

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Rövid történeteket, lírai műveket önállóan elolvasni, a művek tartalmát összefoglalni, a szereplőket 

jellemezni. 

A hazai német irodalomból vett alkotásokat elolvasni és értelmezni, véleményt alkotni, jellemzést 

készíteni. 

Egy szabadon választott ifjúsági regény rövid részletét elolvasni és irányítással feldolgozni. 

A korosztály kérdéseihez kapcsolódó német nyelvű filmet megtekinteni és tanórán feldolgozni. 

Az olvasást, mint műélvezetet megtapasztalni, az olvasás iránti igényt felkelteni. 

 

Szerzők és művek. 

 

Egy Goethe vagy Schiller költemény, (vers vagy ballada, pl. Goethe: Mailied, Heidenröslein, Wanderers 

Nachtlied, Erlkönig, Schiller: Der Handschuh). 

 

Egy Kurzgeschichte (rövid történet) feldolgozása (szerzők pl. Wolfgang Borchert, Edith Schreiber-

Wicke) 

 

Dalszövegek a német pop-rock zene köréből. 

 

Epikus művek jellemzői: idő, helyszín, a cselekményt alkotó elemek, szereplők. 

Lírai alkotások: ritmus, rím, versszak, refrén. 

A fabula, ballada, a mese és a „Kurzgeschichte” jellemzői. 

 

Fogalmak 

Műfaj, költői kép, rím, refrén, szerkezet, ballada, Kurzgeschichte, felvonás, 

jelenet 

Felelősség, másság, konfliktus. 

Javasolt 

tevékenységek 

Egy művet tartalom és forma szempontjából elemezni. 

A szereplőket jellemezni. 

A műről véleményt alkotni, azt kifejezni, ismertetni. 

Rövid történeteket, regényrészleteket dramatizálni. 

A Magyarországi Német Színház egy előadását élőben, vagy egy irodalmi mű 

filmfeldolgozását megtekinteni. 
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Az előadásról, filmről beszélni, a látottakat feldolgozni. 

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Óraszám: 80 

Tanulási eredmények 

Szövegek tartalmi információinak közvetítése és megadott szempont szerinti 

feldolgozása szóban és írásban, az ennek megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása.  

Funkcionális szövegek (hivatalos és magán) tartalmi és formai jellemzőinek 

ismerete, funkcionális szövegek alkotása.  

Irányított és önálló szövegfeldolgozás, szövegalkotási stratégiák 

alkalmazása.  

A szöveg és illusztráció összefüggésének értelmezése.  

A szövegben fellelhető tények és érvek rendszerezése és bemutatása. 

Vélemény formálása és állásfoglalás.  

Adott téma kidolgozása, adatgyűjtés és források alkalmazása.  

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Képeket és egyéb szemléltető anyagokat a hozzá kapcsolódó feladatok segítségével irányítottan leírni. 

A szövegfeldolgozás eredményeit mások számára követhető módon kifejteni. 

Párbeszédes szövegeket összefüggő szöveggé alakítani. 

A szöveg cselekményét rekonstruálni és alternatív cselekvési vagy megoldási javaslatokat felvázolni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel formalizált szöveget alkotni. 

A téma, az ábrázolásmód, az események hasonlóságait, különbségeit és összefüggéseit felfedezni és 

leírni. 

Írásbeli és szóbeli német és magyar szövegek tartalmát a másik nyelven elmondani. 

Német és magyar szövegeket szótár segítségével lefordítani. 

Fogalmak Önéletrajz, magánlevél, hivatalos levél. 

Javasolt 

tevékenységek 

Irányító szempontok alapján informális és formalizált szöveget alkotni, 

különböző szövegfajtákat létrehozni: önéletrajzot, magán- és hivatalos 

levelet, internetes bejegyzést, olvasói véleményt írni.  

A szöveg tartalmát és a benne rejlő információkat szóban és írásban 

visszaadni.  

Gondolattérképet készíteni, ez alapján egy témát kifejteni. 

Érvekkel alátámasztott saját véleményt megfogalmazni. 

Szerephez alkalmazkodni és annak megfelelően kommunikálni, párbeszédet 

alkotni. 

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. megkezdett 

történetet folytatni és befejezni). 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése Óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

Tanulási stratégiák önálló alkalmazása. 

A tanulást segítő csoportos és egyéni technikák alkalmazása.  

Egyéni tanulási mód fejlesztése. 
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A jegyzetelés technikájának gyakorlása, saját jegyzet alapján téma kifejtése.   

Szóbeli felelethez vázlatpontok készítése.  

Gondolattérkép készítése az olvasott szöveghez, a tárgyalt témakörhöz. 

Különböző információhordozók használata, prezentáció önálló 

összeállítása, bemutatása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Egynyelvű szótárakat és internetes szótárakat önállóan használni. 

A szókincs szavait a szótárak segítségével differenciáltan értelmezni. 

Nyomtatott és elektronikus médiát információszerzésre használni, szövegalkotásban alkalmazni. 

Hallott összetettebb szövegből az alap- és a részletes információkat megérteni, rendszerezni. 

A szöveg feldolgozása során tartalmi szervezőtechnikákat (pl. jegyzetelés, kulcsszavak megállapítása, 

tagolás, kategóriák felállítása, egyszerűsítés, cluster-ek, mind map segítségével történő rendszerezés 

stb.) önállóan alkalmazni, a szöveg tartalmát összefoglalni. 

Különböző szóbeli és írásbeli szövegfajták jellemzőit és funkcióját felismerni, a helyzetnek és 

célcsoportnak megfelelően, szakszerűen használni. 

Prezentációs technikákat önállóan kiválasztani és alkalmazni. 

Fogalmak Gondolattérkép, mind map, cluster, prezentáció. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szótárt használni önálló szöveg olvasásánál és szövegalkotásnál. 

Szókártyát, memóriát, dominót készíteni és használni a szótanuláshoz. 

Hallás utáni szövegértés. 

Olvasás utáni szövegértés. 

Lényegkiemelési technikákat alkalmazni. 

Vázlatot, cluster-t, mindmap-et készíteni. 

Egy témáról vázlatpontok, gondolattérkép alapján beszélni. 

Prezentációt, plakátot, kiselőadást készíteni. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatokat alkalmazni. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

 

A német nemzetiségi nyelvi képzés célja a 11–12. évfolyamon a szövegelemzési és szövegalkotási 

jártasság fokozatos mélyítése és a mérlegelő gondolkodás továbbfejlesztése. Cél a saját nyelvhasználat 

kontrollja, a kommunikációs helyzetnek megfelelő tudatos nyelvhasználat szóban és írásban. A nyelvi 

tudatosság fejlesztésének része a tanulási képesség továbbfejlesztése és az önálló adatgyűjtés, 

valamint prezentáció módszereinek elsajátítása. Ennek eredményeként a tanuló képes hosszabb 

felkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat 

követő anyaggyűjtésre és válogatásra források (nyomtatott és elektronikus források) segítségével. 

Képes jegyzet és vázlat készítésére; a megfelelő prezentációs technika kiválasztására és elkészítésére. 
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Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése és megvitatása. Mind az 

érvelő képességet, mind a szociális kompetenciák és erkölcsi gondolkodás fejlesztését támogatja a 

hősök, élethelyzetek, konfliktusok felfogása, értelmezése és megvitatása. 

A tanuló képes az önálló gondolkodásra, a kulturális és történeti másság felismerésére és 

megismerésére; ítéletet alkotni a társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a tantárgy érettségi 

követelményeit, elsajátítsák a szükséges stratégiákat és alkalmazni tudják azokat a feladatok 

megoldásában. A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 

szükséges készségek fejlesztésének.  

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés Óraszám: 70 

Tanulási eredmények 

Az információk szerzésével kapcsolatos eddigi ismeretek mélyítése. 

A kommunikációs szándékok elemzése és értékelése. 

A szövegfeldolgozás árnyaltabb technikáinak elsajátítása. 

A megismert szövegfeldolgozási módok bővülése és differenciálása. A 

szöveg részletekbe menő megértése, a problémafelvetések értelmezése, 

információtartalmának megnevezése. Szövegek nyelvi kifejezőeszközeinek 

elemzése és értékelése a mondanivaló szempontjából.  

Ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben megjelenő konfliktusok 

felismerése és megoldásuk reflektálása, illetve értékelése.  

Szövegek és illusztrációk formai és tartalmi elemzése. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összetettebb témában érvekkel alátámasztott, önálló álláspontot képviselni. 

A témát érvekkel alátámasztva bemutatni. 

Lényeges tényállást a maga teljességében és követhetően, valamint nyelvileg megfelelően taglalni. 

Párbeszédes helyzetben gondolatait tárgyszerűen, logikusan és nyelvileg tisztán kifejezni. 

A német nyelvű médiában önállóan szerzett információkat összefoglalni. 

Megnyilvánulásaiban váratlan kommunikációs helyzetekhez igazodni. 

A szöveg információtartalmát és/vagy egy bekezdésének alapgondolatát/gondolatait nyelvileg 

differenciáltan megfogalmazni. 

Hosszabb lélegzetű szövegek tartalmát magyarul és németül visszaadni. 

Összetett szövegek információit a feladat elvárásainak megfelelően, illetve a problémafelvetés 

fényében felhasználni. 

Fogalmak 
Információtartalom, alapgondolat, problémafelvetés, nyelvi kifejezőeszköz, 

konfliktuskezelés. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni, és a 

szöveg alapján alátámasztani. 

Feleletválasztós feladatokat a szöveg alapján megoldani.  
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Az összetettebb szöveget tartalmi és formai jegyei alapján összefüggő 

egységekre bontani, a felosztást megindokolni. 

A lényegi megállapításokat kiemelni és azokkal kapcsolatban véleményt 

mondani. 

Eseményekről beszámolni, interjút készíteni. 

Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő szöveget 

értelmezni.  

Képeket és illusztrációkat értelmezni. 

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Óraszám: 80 

Tanulási eredmények 

Szerkezeti és tartalmi elemek alapján szöveg rekonstruálása és létrehozása. 

Irányított és önálló szövegalkotási stratégiák alkalmazása.  

A szöveg információinak szakszerű, a feladat megadásnak megfelelő 

közlése.  

A szöveg és illusztráció összefüggésének felismerése.  

A szövegben fellelhető tények és érvek rendszerezése és bemutatása. 

Vélemény formálása és állásfoglalás.  

Adott téma kidolgozása, adatgyűjtés és források alkalmazása.  

Funkcionális szövegek készítése.  

 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Képeket és egyéb szemléltető eszközöket önállóan leírni. 

Az adott téma feldolgozásához használt szövegek és más források fontosságát mások számára 

megindokolni. 

Önálló szöveget alkotni a szövegfajta jellemzőinek figyelembevételével, állásfoglalást megfogalmazni, 

perspektívaváltást alkalmazni, projektmunkákat készíteni. 

Szöveget alkotni az adott szövegfajta jellemzőinek betartásával, esztétikusan rendezett, jól 

szerkesztett írásképpel. 

Megadott szempontok figyelembevételével informális és formalizált szöveget differenciált nyelvi 

eszközökkel alkotni. 

A téma, az ábrázolásmód, és az események központi jelentőségű tényeit rendszerezetten és nyelvileg 

adekvátan leírni. 

Írásbeli és szóbeli német és magyar szövegek tartalmát a másik nyelven elmondani. 

Különböző műfajú és differenciált nyelvezetű német és magyar szövegeket szótár segítségével 

lefordítani. 

 

 

Fogalmak Önéletrajz, hivatalos levél, forrás, hivatkozás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Irányító szempontok alapján informális és formalizált szöveget alkotni, 

különböző szövegfajtákat létrehozni: önéletrajzot, magán- és hivatalos 

levelet, internetes bejegyzést, olvasói véleményt írni.  
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A szöveg tartalmát és a benne rejlő információkat szóban és írásban 

visszaadni.  

Gondolattérképet készíteni, ez alapján egy témát kifejteni. 

Érvekkel alátámasztott saját véleményt megfogalmazni. 

Szerephez alkalmazkodni és annak megfelelően kommunikálni, párbeszédet 

alkotni. 

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. megkezdett 

történetet folytatni és befejezni). 

 

 

Témakör Anyanyelvi kultúra Óraszám: 80 

Tanulási eredmények 

Az aktív szókincs fejlesztése, mélyítése a témákhoz kapcsolódóan.  

A témakörökhöz kapcsolódó ismeretek bővülése aktuális és autentikus 

szövegek alapján. 

A nyelvhasználat és kommunikációs kultúra elmélyülése. 

Aktív véleménynyilvánítás és érvelés képességének kialakulása. 

A világháló és egyéb kommunikációs média német nyelvű programjainak 

célirányos és tudatos használata. 

Információk szerzése különböző csatornákon, azok felhasználása tanulási és 

iskolán kívüli helyzetekben. 

A korosztálynak megfelelő tájékozottság a témakör és a résztémák kapcsán, 

az ismeretek közlése, a szókincs elsajátítása és feldolgozása. 

Vélemény alkotása és kinyilvánítása nyelvileg adekvát módon.  

Érvelés a saját vélemény mellett.  

A beszélő és hallgató szerepének váltakoztatása, a szerepnek megfelelő 

reagálás differenciált nyelvi eszközökkel.  

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A kommunikációban rugalmasan részt venni, szófordulatokat és idiómákat használni. 

Jól érthetően, természetesen és helyes hanglejtéssel beszélni. 

A német irodalmi nyelv és a nyelvjárás, valamint a magyar nyelv azonosságait és eltéréseit megfigyelni 

a tanulók kutató munkája nyomán. 

Közismereti témák 

Életmód, életvezetés 

Társadalmi csoportok, divatos irányzatok, egyéniség, alkalmazkodás. 

Az egyéni élet tervezése, jövőbeli tervek, szakmai élet - magánélet kilátásai, egészséges életmód, 

egészséges táplálkozás, betegségek. 

Kábítószer fogyasztás, függőség. 

Sport, extrémsport, élsport, veszélyek és felelősség. 

Szabadidős szokások, fogyasztói szokások. 

Társadalmi környezet 

Étkezési kultúra, élelmiszerek, gasztronómia, éttermi kultúra, főzés, reklámok, alapvető szükségletek, 

luxus. 
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Szolgáltatások, posta, bank, pénzváltás, utazásszervezés, utazási irodák. 

Hagyományok, kulturális örökség, hagyományok változása, a hagyományok identitást meghatározó 

szerepe. 

Nemzetiségi kultúrák, a haza és az identitás fogalma. 

Városi élet - vidéki élet, a német nemzetiség falvainak jellemzői. 

Globalitás, helyi kultúra, az európai Unió, határok nélküliség, többnyelvűség. 

Iskola, oktatás 

Oktatás, tanulás Magyarországon és a német nyelvű országokban. 

A magyarországi németek iskolarendszere. 

Iskolák a múltban és ma. 

Műveltség, szakmaszerzés, munkanélküliség. 

Továbbtanulás, pályaválasztás. 

Főiskolai, egyetemi tanulmányok, ösztöndíjak. 

Kultúra, média 

Irodalom, film, zene, modern művészetek a német nyelvű országokban. 

A hazai német nemzetiségi művészek, képzőművészek bemutatása. 

Információáramlás, tájékoztatás, véleményalkotás, az internet szerepe. 

A magyarországi német nemzetiségi TV- és a rádióműsorok ismerete. 

Német nyelvű könnyűzenei alkotások. 

Környezet, technika világa 

A technika és a gazdaság fejlődése, találmányok, túlnépesedés. 

Környezetvédelem, projektek. 

Problémák és kihívások, érdekellentétek. 

Aktuális kérdéseket megszólaltató irodalmi alkotások, színdarabok, filmek. 

Politika és történelem 

Tudatosság, öntudat, személyi szabadság, szolidaritás, társadalmi felelősség. 

Nemzetiségi politika, a magyarországi németség politikai, társadalmi szervezetei, ifjúsági szervezetek, 

német nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi választások. 

A második világháború utáni német történelem főbb eseményei (Az NSZK és az NDK létrejötte. A fal. 

Emberi sorsok. A fal ledöntése. Az újraegyesítés.). 

Német nyelv 

A német nyelv változatai. 

A magyarországi németek nyelvhasználata, nyelvjárások. 

A német nyelv szerepe Európában és a nagyvilágban. 

Kétnyelvűség, többnyelvűség. 

Ismeretterjesztő szövegek 

Család, mindennapi élet, élethelyzetek, viselkedés, emberi kapcsolatok, ünnepek, egészség, 

életmód, természet- és környezetvédelem, iskola, kulturális élet, média. 

Fogalmak 

Életút, társadalom, migráció, globalizáció, regionalitás, munkaerőpiac, 

nemzetiségpolitika, Európai Unió, két- és többnyelvűség. 

Kommunikációs szerep, média, kapcsolatteremtés, visszacsatolás. 

Javasolt Egy témakört egyénileg vagy csoportban feldolgozni. 
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tevékenységek Egy téma magyar és német vonatkozásait összehasonlítani, a kulturális 

hasonlóságokat és különbségeket megjeleníteni. 

Egy téma vagy jelenség előnyeit és hátrányait megfogalmazni, és mellette 

vagy ellene érvelni. 

Grafikont elemezni. 

A német nyelvű médiából tájékozódni, azt információszerzés céljából 

használni. 

Információhiány esetén célzott kérdéseket feltenni. 

Mások véleményére reagálni. 

Saját álláspontot közölni, megindokolni. 

 

 

Témakör Ismeretek a nyelvről Óraszám: 70 

Tanulási eredmények 

A nyelvi tudatosság elmélyülése.  

A tanulók önállóságának további fejlődése a szabályok felismerésében, azok 

megfogalmazásában, alkalmazásában és az önellenőrzésben. 

A szófajok biztos felismerése ismérveik megnevezésével 

szövegkörnyezetben és izoláltan.  

Minden igeidő helyes használata beszédben és írásban, időegyeztetés. 

Az igemódok helyes használata beszédben és írásban. 

Szenvedő szerkezet használata minden igeidőben módbeli segédigével is.  

Szenvedő szerkezet használata módbeli segédigével. 

Igevonzatok ismerete és helyes használata. 

A főnév ragozása minden esetben.  

Mellérendelő és alárendelő mellékmondat szórendjének ismerete és 

használata. 

A szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézés szabályainak ismerete. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

 

Az eddig elsajátított nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek bővítése és tudatosítása. 

Gyakran használt alaktani és mondattani szerkezeteket automatikusan használni. 

A helyesírás és központozás szabályait ismeretlen szövegekben is megközelítően hibátlanul 

alkalmazni. 

  

Szófajok: 

Ige: 

Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I.) 

              Igemódok: kijelentő -, felszólító -, feltételes mód  

Cselekvő és szenvedő szerkezetek  

Segédigék fajtái (időbeli és módbeli) 

Igekötők (elváló, nem elváló igekötők) 

Visszaható igék 
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Igevonzatok 

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyes szám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes, birtokos eset 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Ragozása alany, tárgy, részes és birtokos esetben  

Melléknév: 

   Képzése 

   Használata: állítmányi, jelzői használat 

   Ragozása: jelzős szerkezetben névelő nélkül, határozott   

   névelővel, határozatlan névelővel; alany, tárgy, részes és birtokos     

   esetben,  

   Fokozása, hasonlító szerkezetek 

Elöljárószó: 

  időhatározói elöljárószó 

  helyviszonyt kifejező elöljárószó 

  tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

              Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

              Fajtái: személyes, kérdő, tagadó, határozatlan, visszaható,  

              birtokos, mutató, vonatkozó névmás 

Határozószó: 

              Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Kötőszó: 

              Mellérendelő és alárendelő kötőszavak  

              Szórend: egyenes, fordított és mellékmondati  

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító-, óhajtó mondat 

              Egyszerű és összetett mondatok (okhatározói, időhatározói,  

              célhatározói, feltételes értelmű mellékmondatok)  

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

 

Fogalmak 

 Szófaj, igeidő, eset, nyelvtani nem, vonzat, alárendelés,       

 mellérendelés, igeneves szerkezet. 

 Szó- és mondathangsúly. 

 Központozás, idézet és cím jelölése. 

Javasolt Kommunikáció anyanyelvi beszélőkkel. 
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tevékenységek Mondatokat átalakítani az adott grammatikai feladnak megfelelően. 

Mondatokat, szövegeket transzformálni. 

Hibajavítási gyakorlatok. 

Szabályokat keresni. 

Szavakat, szinonimákat keresni. 

Mondatalkotás szavakból.  

Rejtvények különböző fajtáit megoldani. 

Online nyelvtani feladatokat megoldani. 

Online gyakorlatok, szótárak segítségével a szavak kiejtését gyakorolni. 

 

 

 

Témakör Irodalmi kultúra Óraszám: 40 

Tanulási eredmények 

Az irodalmi alapműveltség építése.  

Lírai alkotások, rövid epikai műfajok és dramatikus szövegek értelmezése. 

Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltságának kialakítása.  

A kulturális másság felismertetése, megértése és az erre épülő tisztelet 

kialakítása. 

A német irodalomból vett alkotások olvasása, értelmezése.  

A magyarországi német irodalomból vett szemelvények olvasása, az 

alkotások tanulságainak értelmezése. 

Az irodalmi szövegek és országismereti témák kapcsán ítéletek alkotása a 

szereplőkről. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A német nyelvű irodalmak alkotásait elemezni önállóan olvasni és értelmezni. 

A magyarországi német irodalom művein keresztül a népcsoport sorskérdéseit megismerni. 

Egy szabadon választott mai ifjúsági regény vagy krimi részletét elolvasni és feldolgozni. 

Egy színdarabot a hazai német színházban megtekinteni és feldolgozni, a német pop-rock zene köréből 

dalszövegeket értelmezni. 

A magyarországi német nyelvű sajtó. 

Magyarországi német média, a TV és a rádió nemzetiségi műsorainak ismerete. 

Szerzők és művek. 

Egy Goethe vagy Schiller költemény, (vers vagy ballada, pl. Goethe: Mailied, Heidenröslein, Wanderers 

Nachtlied, Erlkönig, Schiller: Der 

Handschuh;). 

Egy szabadon választott ifjúsági regény vagy krimi részletének feldolgozása (pl. Erich Kästner: Emil und 

die Detektive; Nöstlinger: Die Ilse ist weg, Mirjam Pressler: Bitterschokolade; Hans-Peter Richter: 

Damals war es Friedrich). 

Egy Kurzgeschichte (rövid történet) feldolgozása (szerzők pl. Wolfgang Borchert, Edith Schreiber-

Wicke) 

Egy színmű megtekintése színházban német nyelven. 

Dalszövegek a német pop-rock zene köréből. 
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Epikus művek jellemzői: idő, helyszín, a cselekményt alkotó elemek, szereplők. 

Lírai alkotások: ritmus, rím, versszak, refrén. 

A fabula, ballada, a mese és a „Kurzgeschichte” jellemzői. 

Fogalmak 
Műfaj, költői kép, rím, refrén, szerkezet, ballada, felvonás, jelenet. 

Azonosságtudat, felelősség, konfliktus, identitás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Egy művet tartalom és forma szempontjából elemezni. 

A szereplőket jellemezni. 

A műről véleményt alkotni, azt kifejezni, ismertetni. 

A Magyarországi Német Színház egy előadását élőben, vagy egy irodalmi mű 

filmfeldolgozását megtekinteni. 

Az előadásról, filmről beszélni, a látottakat feldolgozni. 
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6.2 NÉMET NÉPISMERET 

Kiegészítő német nemzetiségi nyelvoktató csoport  

 

Óraszám: 1 óra / hét 

 

 

9. NYEK  

 

Az egymással összefüggő képzési tartalmak a tanulókat egyre inkább arra ösztönzik, hogy 

összefüggéseket felismerjenek, értelmezzenek és komplexitásukban alkalmazzanak. A 

forráselemzésen és saját kutatómunkán alapuló önálló tanulás az általános műveltséget fejleszti. 

Tájékozódnak térben és időben, képesek vitában való részvételre. 

 

Témakör Személyes életvitel–Szociális kapcsolatok Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A múlt és a jelen, az életmód kérdéseihez kapcsolódó mérlegelő szemlélet 

fejlődése. 

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulókban alakuljon ki az igény az identitás kialakítására, vállalására. 

Alakuljon ki a másság megértése és elfogadása. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

Az írott és elektronikus média alapvető használata projektmunkák elkészítéséhez. 

Beszélgetés a korosztálynak megfelelő szinten a nemzetiség témaköreiről. 

Család értékrendje, normarendszer a múltban. 

A témához kapcsolódó közmondások, szólások. 

életbölcsességek. 

Fogalmak Értékek, értékrend, generáció, hierarchia. 

Javasolt 

tevékenységek 

Életbölcsesség, közmondások gyűjtése, azok csoportosítása. 

Falvédőkön szereplő életbölcsességek kreatív feldolgozása. 

Falvédők szövegének és motívumainak aktualizálása. 

Graffiti készítése életbölcsességekből. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 
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Témakör 
Személyes életvitel–Társadalmi trendek, 

divatirányzatok 
Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A magyarországi német népviseletének ismerete. 

A népviselet megváltozott szerepének felismertetése. 

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

A tanulók ismerjenek és alkalmazzanak különböző prezentációs formákat. 

Ismerkedjenek a projektkészítés lépéseivel és a korrekt forrásmegadás formájával. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A nyelvjárási szókincs irányított bővítése. 

Projektmunkák bemutatása írásban és szóban. 

Az írott és elektronikus média alapvető használata projektmunkák elkészítéséhez. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Népviselet korosztály és nem szerint. 

Hajviselet, lábbeli, kiegészítők. 

A népviselet gondozása: keményítés, tárolás. 

Népviselet területenként jellemzői. 

Fogalmak Népviselet, népies viselet, autentikus, átörökítés, újjáélesztés, aktualizálás. 

 

Javasolt 

tevékenységek 

Projekt. 

Képgaléria. 

Folyamatábra. 

Film készítése a keményítés folyamatáról.  

Motívumok modernizálása. 

Beöltözés, divatbemutató kommentálással. 

Tematikus anyag feldolgozása csoportmunkában: 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibiti

on_view 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

 

 

Témakör Iskola, képzés és hivatás–iskola és tanítás Óraszám: 8 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view


 

768 

 

 

Tanulási eredmények 

Az iskola régen és ma tárgykörében ismeretek bővítése.  

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A nyelvjárási szókincs irányított bővítése. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

Iskola régen és ma. 

A magyarországi német iskolarendszer fejlődése, változása.  

Fraktúra. 

Fogalmak Elemi iskola, végzettség, nevelési módszer, rendszer. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szöveg információinka táblázatos összefoglalása. 

Kérdéssor összeállítása interjúhoz. 

Dominó: Iskola régen és ma. 

Transzformáció: fraktúra- irodalmi német nyelv. 

Névjegykártya készítése fraktúrában. 

Iskolamúzeum látogatása. 

Kiállítás berendezése, vezető szöveg megfogalmazása. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör 
Iskola, képzés és hivatás–Képzési utak és 

munkavállalás 
Óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

Szakmák elsajátításának gyakorlata, jellemző foglalkozások régen. 

A pályaválasztás meghatározó elemeinek megismerése és 

összehasonlíttatása a mai helyzettel.  

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 
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A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A nyelvjárási szókincs irányított bővítése. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

A mesterség tanulásának lépései. 

Mesterségek: felhasznált nyersanyag, alkalmazott tevékenység és munkaeszköz, végtermék. 

Kötelezettségek és korlátok a szakmaválasztásnál. 

Fogalmak Szakma, tanuló, legény, mester, mesterlevél, tipikus. 

Javasolt 

tevékenységek 

Mesterlevelek értelmezése. 

Mesterségek alkalmassági tesztjét összeállítani. (Rajzos kritériumlista) 

Felmérés, diagram készítése a tanulók családneveivel, amelyek 

megegyeznek mesterség-elnevezésekkel. 

Autentikus fotók (www.museumdigital.hu) segítségével power point 

készítése mesterségek szerszámairól, termékeiről. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

9-10. évfolyam 

 

 

Témakör 
Gazdaság, technika, környezet–Topográfiai 

tájékozódás 
Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A németség településtörténete topográfiai vonatkozásainak elsajátítása.  

Térbeli és időbeli tájékozódás fejlődése. 

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

A betelepülő németek útvonalának ismerete az óhazától Magyarországig.  

http://www.museumdigital.hu/
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Németek által lakott területek a betelepítéskor és ma. 

Fogalmak Gyülekezési hely, Ulmer Schachtel, útvonal, letelepedés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Térképjelek értelmezése. 

Vaktérkép kiegészítése. 

Ulmer Schachtel makett készítése. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör Társadalmi élet–Élet a faluban Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A falu településszerkezete és a földrajzi adottságai közötti összefüggések 

felismerése, valamint kihatásuk a gazdasági körülményekre.  

Az építkezés mechanizmusának és anyagainak megismerése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A nyelvjárási szókincs irányított bővítése. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

A magyarországi német falu. 

A falu elhelyezkedése. 

Településformák és jellemzőik. 

A parasztház és annak építési módja. 

Dűlőnevek és a kialakulásukhoz vezető, hozzájuk fűződő történetek. 

Útszéli keresztek, képoszlopok és történetük. 

 

Fogalmak 
Utcás, völgyes és sakktábla alaprajzú falu, paraszti gazdálkodás, 

polgárosodás, hivatalos és ragadványnév, monda, legenda. 

Javasolt 

tevékenységek 

Német településnevek feltüntetése megyetérképen. 

Információk csoportosítása alakzatokba. 

Képleírás. 

Információk hozzárendelése címszavakhoz. 

Kakukktojás. 

Alaprajz kiegészítése. 

TOTO összeállítása a témához. 

Tematikus anyag feldolgozása csoportmunkában: 
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https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibiti

on_view  

Dűlőnevek és eredetük kutatómunka alapján. 

Útszéli keresztek és történetük felderítése interjúk segítségével. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör 
Társadalmi élet–Lokális és globális étkezési 

kultúra 
Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A régi és mai étkezési szokások jellemzése, régi ételek a modern 

konyhában, „átmentett” főzési szokások.  

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A nyelvjárási szókincs irányított bővítése. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

Étkezési szokások jellemzői. 

Konyha és berendezési tárgyai, használati eszközök. 

Savanyítás. 

Hagyományos ételek a modern konyhában. 

Fogalmak Szénhidrát, zsír, zöldség, tűzhely, gépek, kézi eszköz, savanyítás, befőzés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Egyéni és csoportos projektek kivitelezése.  

Egyéni gyűjtőmunka megadott szempontok alapján, tematikus kiállítás 

rendezése. 

Hiányos vázlat kiegészítése információs szöveg alapján. 

Receptek lépéseinek helyes sorrendeb helyezése. 

Kelttésztafajták jellemzőinek csoportosítása megadott süteményekhez. 

Savanyítás folyamatának lépései fotók, rajzok alapján. 

Szókereső. Összetett szavak képzése során konyhai eszközök 

megnevezéseihez jutni. 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
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Nyelvjárási és irodalmi német kifejezések párosítása. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör Társadalmi élet–Ünnepek és ünnepnapok Óraszám: 12 

Tanulási eredmények 

Összefüggések felismerése a hagyományok jellege, lényege és eredete 

között (advent, karácsony, húsvét, farsang, fonó). 

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően a témáról beszélni. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

A nyelvjárási szókincs irányított bővítése. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

 

Az egyházi év ünnepei: bibliai háttér, szokásrendszer. 

Karácsony. 

Húsvét.  

Úrnapja. 

Fogalmak Bibliai háttér, társadalmi élet, házi oltár, néphit. 

Javasolt 

tevékenységek 

Egyházi év sematikus ábráján az ünnepek jelölése a megfelelő liturgiai 

színekkel. 

Katolikus és evangélikus egyházi év ünnepeinek táblázatos 

összehasonlítása. 

A bibliai háttér alapján az ünnepre és a dátumra következtetni. 

Az egyházi év képes naptárját összeállítani. 

Kész projektleírás alapján a projekt lépéseinek meghatározása. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör Kulturális élet, média–Irodalom Óraszám: 10 
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Tanulási eredmények 

Lírai és epikus szövegek megértése, mondanivalójuk értelmezése; 

szövegértés fejlődése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Az identitás fejlesztése. 

A tanulók ismerjék fel a nyelvtudás előnyeit és fontosságát saját maguk és népcsoportjuk számára. 

Alakuljon ki a másság megértése és elfogadása. 

Beszélgetés a korosztálynak megfelelő szinten a nemzetiség témaköreiről. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

A magyarországi német irodalom néhány lírai és prózai alkotásának megismerése, mondanivalójuk 

értelmezése. 

Magyarországi német szerzők lírai és epikai művei témák szerint: haza, nyelvhasználat. 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlun

g.pdf 

Fogalmak Cím, tartalom, mondanivaló, identitás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Kreatív írás. 

Író- olvasó találkozó. 

Önálló kutatómunka az interneten megadott szempontok alapján. 

Projekt: Egy magyarországi német író, költő életútjának munkásságának 

bemutatása. 

Körözőlevél. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör Politika és társadalom–Vándorlás és migráció Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A magyar-német kapcsolatok formáinak rendszerezése a kora középkortól a 

18. századig. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Adott témában összefüggések felismerése és értelmezése részben önállóan. 

Önálló vélemény megfogalmazása a nemzetiség sorsfordulóival kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, címszavak 

segítségével összefüggően. 

Források (nyomtatott, szóbeli, média) olvasása és értelmezése az adott témában, szóbeli órai 

prezentáció, beszélgetésben aktív részvétel. 

Beszélgetés a korosztálynak megfelelő szinten a nemzetiség témaköreiről. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

A megfogalmazott információk egymástól való elkülönítése a feladat elvárásainak megfelelően. 

Tájékozódás az időben nyomtatott és elektronikus ismeretforrások segítségével. 

Korai magyar német kapcsolatok (11–12. század). 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Városok, polgárok, bányászok a 14–15. században. 

Betelepítés a18. században.  

Fogalmak 
Uralkodó, betelepítési politika, tudatosság, gazdasági és politikai 

összefüggés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Történelmi események elhelyezése időszalagon. 

Ismeretek összefoglalása 

Ígéreteket és nehézségek ütköztetése  

Állomásokon történő tanulás. 

Önálló kutatómunka: betelepítési emlékművek az országban. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör Társadalmi élet–Integráció és identitás Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Az identitás fogalmának értelmezése és megjelenési formáinak 

megismertetése.  

Az identitástudat erősítése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A tanulókat foglalkoztassák olyan kérdések, mint gyökereik, a népcsoport nyelve, kultúrája, helyzete, 

nemzetiségpolitikai vonatkozásai. 

A tanulók ismerjék a nyelvtudásban és a népcsoporthoz való tartozásban rejlő lehetőségeket és ezzel 

kapcsolatos kötelességeiket. 

Nemzetiségi témákról folyó beszélgetésben való aktív részvétel. 

Interjúkészítés aktuális kérdésekről. 

Magyarországi német sztereotípiák. 

Tanulók identitásképe. 

Fogalmak  Azonosulás, elhatárolódás, tolerancia, konfliktus, konfliktuskezelés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Az „identitás” fogalmának értelmezése szakirodalom alapján. 

Beszélgetés a tanulókkal hovatartozásukról.  

Nemzetiségi hitvallás megfogalmazása. 

Kérdőív összeállítása és felmérés készítése a leggyakrabb sztereotípiákhoz. 

Comic készítése a magyarországi német sztereotípiákról.  

A témában megadott szempontok alapján interjú készítése. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

 

11–12. évfolyam 

 

E két évfolyam az eddig nyert ismeretek elmélyítésére, rendszerezésére szolgál. A tanulók jó 

kommunikációs képességgel és differenciált nyelvi eszközökkel fejezik ki mondanivalójukat. A szakasz 

célja, hogy a tanulók elérkezzenek a hovatartozás tudatos vállalásának szintjére, rendelkezzenek a 

konfliktuskezelés és problémamegoldás képességével. 
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Témakör Társadalmi élet–Változó hagyományok Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Az emberi élet fordulópontjaihoz kötődő hagyományok (születés, 

lakodalom, halál) és a vele kapcsolatos népszokások hátterének feltárása.  

Népi hiedelemvilág az emberi élet fordulópontjain. 

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összefüggések felismerése és feltárása a németséget érintő témákban.  

Önálló véleményalkotás. 

Önálló vélemény kialakítása a német nemzetiség az életmód témaköreinek kérdéseiben.  

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, önállóan és 

összefüggően a témáról beszélni. 

A tanulók dolgozzanak fel egy szabadon választott témát önálló projekt formájában. 

 Komplex szöveg információtartalmának és/vagy egy bekezdésének lényegi elemeinek megnevezése.  

A szöveg információinak részleteiben való megértése és a feladat elvárásainak megfelelő, illetve a 

problémafelvetés tükrében való alkalmazása. 

Az emberi élet állomásaihoz kapcsolódó szokások. 

Hiedelemvilág: születés, lakodalom, halál, egyházi év, paraszti év. 

Revitalizáció lehetőségei, formái. 

Fogalmak Rontás, rontás elhárítása, jövendölés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Időjósló naptár összeállítása. 

Időjóslások csoportosítása gabonához, szénához, borhoz. 

Rajzos gazdasági határidőnapló értelmezése. 

Időjósló – cartoon rajzolása. 

 Napló vezetése javasasszony tevékenységéről. 

Önállóan interjúk készítése és feldolgozása.  

Népszokások és hiedelmek dramatizálása kiscsoportokban. 

A témában megadott szempontok alapján interjú készítése. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

Tematikus anyagok feldolgozása csoportmunkában. 

https://hu.museum-

digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=stan

dalone&exhibition_view= 

https://www.youtube.com/watch?v=p93PCS-Jfhk&t=115s 

https://www.youtube.com/watch?v=5KiZDUwanKc&t=21s 

 

https://hu.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_view=
https://hu.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_view=
https://hu.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_view=
https://www.youtube.com/watch?v=p93PCS-Jfhk&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=5KiZDUwanKc&t=21s
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Témakör 
Gazdaság, technika, környezet–Társadalmi 

formák változása 
Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Az önellátás és a gazdálkodás szükségszerűségének és összefüggéseinek 

felismerése.  

Ok- okozati gondolkodás, elemzőképesség fejlődése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összefüggések felismerése és feltárása a németséget érintő témákban.  

Önálló véleményalkotás. Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a problémamegoldás képessége. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témáthoz mindmap-et, vázlatot készíteni, önállóan és 

összefüggően a témáról beszélni. 

Komplex szöveg információtartalmának és/vagy egy bekezdésének lényegi elemeinek megnevezése.  

A szöveg információinak részleteiben való megértése és a feladat elvárásainak megfelelő, illetve a 

problémafelvetés tükrében való alkalmazása. 

A paraszti év. 

Nemek szerint munkamegosztás a ház körül és a földeken a négy évszakban. 

Betakarítás: aratás, szüret 

Önellátás a családokban ma. 

A témához kapcsolódó hiedelemvilág. 

A globalizáció hatása a magyarországi németek hagyományos életformájára. 

Fogalmak Gazdálkodás, tervezés, piac, értékesítés, értékvesztés, érdek. 

Javasolt 

tevékenységek 

Aratókoszorú készítése. 

Egyedi szakácskönyv, receptfüzet összeállítása. 

Szüreti felvonulás dramatizálása. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

Tematikus anyag feldolgozása csoportmunkában: 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibiti

on_view 

A népi hiedelemvilág megjelenése a globalizáció korában –kutatómunka. 

 

 

Témakör Politika és társadalom–Nemzetiségpolitika Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A hazai nemzetiségek jogai törvényi hátterének ismerete, annak elemző 

szemlélete.  

A hazai németség nemzetközi kapcsolatainak és szerepének ismerete, 

elemző bemutatása a múltban és jelenben. 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
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Felkészítés a népcsoport jövőképének alakításában való tudatos 

szerepvállalásra. 

Az ifjúsági szervezetek munkájának megismerése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összefüggések felismerése és feltárása a németséget érintő témákban.  

Önálló véleményalkotás. 

Önálló vélemény kialakítása a német nemzetiség múltjáról és jelenéről, az életmód, a kultúra és a 

politika témaköreinek vitás kérdéseiben. Az identitás tudatossá válásának fejlesztése. 

A tanulókat foglalkoztassák olyan kérdések, mint gyökereik, a népcsoport nyelve, kultúrája, helyzete, 

nemzetiségpolitikai vonatkozásai. 

Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a problémamegoldás képessége. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, önállóan és 

összefüggően a témáról beszélni. 

A népcsoport helyzetének elemzése a történelem során és a mai helyzet kapcsán különböző adatok 

és ismeretforrások tükrében (népszámlálási adatok, sajtó, internet). 

A magyarországi németek jogai és kötelezettségei. 

Érdekképviselet, intézmények, szervezet. 

Választások. 

A magyarországi németek külföldi kapcsolatai. 

Egyesületek, civil szervezetek. 

Aktuális problémák: asszimiláció, nyelvhasználat, iskolarendszer, népszámlálási adatok. 

Fogalmak 
Törvény, autonómia, önkormányzatiság, közgyűlés, ifjúsági közösség, 

nemzetköziség. 

Javasolt 

tevékenységek 

Választások- domino. 

Népszámlálási adatok elemzése. 

Önállóan interjúk készítése és feldolgozása.  

A témában megadott szempontok alapján interjú készítése. 

Önálló kutatómunka az interneten megadott szempontok alapján. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

 

Témakör Politika és társadalom–Vándorlás és migráció Óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

A németek kitelepítésének és elhurcolásának történelmi háttere, annak 

okai és kihatása a népcsoport mai helyzetére: a téma objektív és elemző 

értékelése. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Források elemzése. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 
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Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Összefüggések felismerése és feltárása a németséget érintő témákban.  

Önálló véleményalkotás. 

Önálló vélemény kialakítása a német nemzetiség múltjáról és jelenéről és a politika témaköreinek vitás 

kérdéseiben.  

A hazai németség történelmének és jelenének feldolgozása értelmező forráselemzés során.  

Szemtanúk tudósításainak értelmezése. 

Történelmi összefüggések megértése. 

Az elhurcolás és kitelepítés. 

Források, történelmi írások elemzése során az ok-okozati viszonyok feltárása. 

Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a problémamegoldás képessége. 

A tanulók legyenek képesek önállóan egy témához mindmap-et, vázlatot készíteni, önállóan és 

összefüggően a témáról beszélni. 

A történelmi sorsfordulókkal és a nemzetiség mai helyzetére vonatkozó ismeretekkel kapcsolatos 

időbeli tájékozódás. 

A népcsoport helyzetének elemzése a történelem során és a mai helyzet kapcsán különböző adatok 

és ismeretforrások tükrében (népszámlálási adatok, sajtó, internet). 

Komplex szöveg információtartalmának és/vagy egy bekezdésének lényegi elemeinek megnevezése.  

A szöveg információinak részleteiben való megértése és a feladat elvárásainak megfelelő, illetve a 

problémafelvetés tükrében való alkalmazása. 

Fogalmak Kitelepítés, elhurcolás, deportálás, vagyonelkobzás, meghurcolás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Ok és okozati összefüggések feltárása emberi sorsok bemutatásán 

keresztül. 

Kortanúkkal interjúk készítése és feldolgozása. 

Önálló vélemény érvekkel történő alátámasztása. 

Naplóírás korhű források alapján. 

Dokumentumfilmek megtekintése.  

Kiállítások látogatása. 

Önálló kutatómunka: Malenkij robot, ill. Kitelepítési emlékművek az 

országban. 

 

 

Témakör 
Kulturális élet és média–A média társadalmi 

hatása 
Óraszám: 4 

Tanulási eredmények 

A magyarországi német nemzetiség médiában való megjelenési formáinak 

megismerése.  

Mérlegelő gondolkodás, médiatudatosság fejlődése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A népcsoport intézményei, azok honlapjairól információk gyűjtése. 

Saját és idegen szövegek megtervezése és előadása a szövegfajtának és a szándékolt hatásnak 
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megfelelően. 

Beszámoló a németség kulturális és politikai eseményeiről.  

Interjúkészítés aktuális kérdésekről. 

Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a problémamegoldás képessége. 

Összefüggések felismerése és feltárása a németséget érintő témákban. 

Fogalmak Adásidő, nyomtatott sajtó, internetes portál. 

Javasolt 

tevékenységek 

Önálló kutatómunka az interneten megadott szempontok alapján. 

Műsor, ill. médiaajánlás összeállítása. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/hu 

https://hu.museum-digital.org/index.php?t=collection 

http://lehrpfad.hu/ 

 

 

Témakör Kulturális élet, média–Irodalom Óraszám: 6 

Tanulási eredmények 

Lírai és epikus szövegek megértése, mondanivalójuk értelmezése. 

A művek tartalmának párhuzamba állítása a népcsoport sorsfordulóival. 

Szövegértés fejlődése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Komplex szöveg információtartalmának és/vagy egy bekezdésének lényegi elemeinek megnevezése.  

A szöveg információinak részleteiben való megértése és a feladat elvárásainak megfelelő, illetve a 

problémafelvetés tükrében való alkalmazása. 

A történelmi sorsfordulókkal és a nemzetiség mai helyzetére vonatkozó ismeretekkel kapcsolatos 

időbeli tájékozódás. 

Saját és idegen szövegek megtervezése és előadása a szövegfajtának és a szándékolt hatásnak 

megfelelően. 

A tanulókat foglalkoztassák olyan kérdések, mint gyökereik, a népcsoport nyelve, kultúrája, helyzete, 

nemzetiségpolitikai vonatkozásai. 

Összefüggések felismerése és feltárása a németséget érintő témákban.  

Önálló véleményalkotás. 

Magyarországi német szerzők lírai és epikai művei témák szerint: haza, nyelvhasználat; a népcsoport 

sorsfordulópontjai, jövőkép 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlun

g.pdf 

Fogalmak Mondanivaló, identitás, sorsforduló, asszimiláció. 

Javasolt 

tevékenységek 

Önálló kutatómunka az interneten megadott szempontok alapján. 

Projekt: Magyarországi német irodalom vizsgálata haza, nyelvhasználat, 

nyelvveszteség, identitás, jövőkép szimbólumok tükrében. 

 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/hu
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=collection
http://lehrpfad.hu/
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Témakör 
Német nyelv–A német nyelv megjelenési 

formái, a német nemzetiség nyelvhasználata 
Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Nyelvjárás, irodalmi nyelv közötti kapcsolat felismerése, értelmezése. 

A nyelvi identitás erősödése, írott és hallott szöveg értésének fejlődése. 

A nyelvjárási szókincs fejlődése. 

Szöveges források feldolgozása. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A német nyelv megjelenési formái: nyelvjárás és irodalmi nyelv, nyelvhasználat.  

A nyelv és identitás összefüggéseinek felismerése.  

A tanulókat foglalkoztassák olyan kérdések, mint gyökereik, a népcsoport nyelve, kultúrája, helyzete, 

nemzetiségpolitikai vonatkozásai. 

A tanulók ismerjék a nyelvtudásban és a népcsoporthoz való tartozásban rejlő lehetőségeket és ezzel 

kapcsolatos kötelességeiket. 

Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a problémamegoldás képessége. 

Összefüggő nyelvjárási szöveg átültetése az irodalmi német nyelvbe irányítással. 

Nyelvi változatok német nyelvterületeken és azok magyarországi megfelelői.  

A nyelv szerepe: anyanyelv, kétnyelvűség.  

A nyelv és identitás összefüggéseinek felismerése.  

Kétnyelvűség a családban, iskolarendszerben. 

Nyelvveszteség tematizálása irodalmi művekben. 

Fogalmak 
Anyanyelv, másodnyelv, idegen nyelv, irodalmi nyelv, nyelvjárás, 

nyelvváltozat, kevert nyelvjárás, kiegyenlítődés. 

Javasolt 

tevékenységek 

A nyelvjárások jövőjének kérdéséről beszélgetés: érvek-ellenérvek. 

A magyarországi német irodalom néhány művének értelmezése az 

„identitás”, „múlt-jövő” témakörökben. 

Hallás utáni szövegértés nyelvjárási szövegnél.  

Nyelvjárási szöveg transzformálása irodalmi nyelvre, néhány sajátosság, 

nyelvi jelenség magyarázata. 

 

 

Témakör Projektmunka Óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Önálló projektmunka elkészítése. 

Önálló projektprezentáció. 

Képi és szöveges források feldolgozása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Saját és idegen szövegek megtervezése és előadása a szövegfajtának és a szándékolt hatásnak 

megfelelően. 

Egy szabadon választott téma feldolgozása önálló projekt formájában. 

A projektkészítés lépéseinek elsajátítása, gyakorlása: szabad témaválasztás, projekt-előkészítés, 
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projektleírás, szakirodalmi hivatkozás megjelölése, prezentáció. 

Prezentációs technikák önálló kiválasztása és alkalmazása. Szakirodalom önálló feldolgozása, a 

jegyzetelés, lényegkiemelés alkalmazása. 

A szakirodalmi hivatkozások jelölésének alkalmazása.  

 

Fogalmak 
Gyűjtés, rendszerezés, lábjegyzet, lényegkiemelés, dokumentálás, 

prezentáció. 

Javasolt 

tevékenységek 

Önálló kutatómunka az érettségi vizsga témakörei kapcsán. 

Egy szabadon választott téma feldolgozása önálló projekt formájában. 
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7. FAKULTÁCIÓ 

 

    11-12. ÉVFOLYAM 

 

Óraszám: 2 óra / hét  

 

11. évfolyam – 72 óra (36 hét) 

12  évfolyam – 64 óra (32 hét) 

 

 

Felkészülés a közép- és emeltszintű érettségire 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

A felkészülés hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív 

kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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8. ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 

ÍRÁSBELI 

Az írásbeli feleletekben a megvizsgált teljesítményhez számszerű értéket rendelünk (kvantitatív 

értékelés), amivel kifejezzük a teljesítmény színvonalát. 

A feladatlapokat nem kizárólag a tankönyvben leírtak alapján állítjuk össze, hanem messzemenően 

figyelembe vesszük a tantervi követelményeket is. 

 

Szummatív (lezáró, összegző) típusú teszttel összegző, lezáró értékelést végzünk adott témakör végén, 

kisebb tanítási-tanulási szakasz lezárásaként vagy félévi illetve tanév végi méréskor. 

A tanulókat előzetesen felkészítjük arra, hogy mikor kerül sor a feladatlap megoldására. Közvetlenül a 

mérés megkezdése előtt nyugodt, kellemes légkört biztosítunk, hogy a tanuló csak a teszt megoldására 

koncentrálhasson. Biztosítjuk a megfelelő megoldási időt és ügyelünk a csendes egyéni 

munkavégzésre. 

 

A tanulók által megírt teszteket a szaktanár előre elkészített pontozási útmutató alapján 

könnyen értékeli, érdemjeggyel látja el. A kapott pontok lehetővé teszik a különböző matematikai 

statisztikák elkészítését és ezáltal a visszajelzéseket a tanulóknak, tanárnak és a szülőknek. A tanulók 

számára a visszajelzés nem csak a megoldott százalékok és az érdemjegyek ismertetéséből áll, hanem 

személyre szólóan kiemeljük azokat a feladatokat, amelyeket jól oldottak meg illetve külön 

megbeszéljük a kevésbé sikeresen megoldott feladatokat. Fontos megjegyeznünk, hogy mint minden 

értékelési módszerrel, a szummatív értékeléssel sem csak a tanulói teljesítményt mérjük, hanem a 

tanári munka sikerét is. Az alacsony tanulói teljesítményszintnek mindig maga után kell vonnia a 

pedagógiai magatartás korrigálását. 

 85% -100% - 5 

   70% - 84% - 4 

   55% - 69% - 3 

   40% - 54% - 2 

   0% - 39% - 1 

 

Formatív (formáló, segítő) tesztek konkrét megtanított anyagra irányulnak, célokra és 

követelményekre viszonyítottak. A formatív feladatlap elkészítésére akkor van szükség, ha egy 

tananyagrészről pontosan szeretnénk tudni, hogy annak elsajátításával milyen szinten állnak a tanulók. 

Tehát a mérés célja annak a tananyagtartalomnak a meghatározását jelenti, amelyre szeretnénk 
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rákérdezni. A tanítási-tanulási folyamat közben íratjuk, így jelzi az elért tudásszintet és felhívja a 

figyelmet a lassúbb haladásra, a lemaradásra. Segíti a tanulási-tanítási folyamat alakítását, 

beavatkozást a tanuló és a tanár részéről. A formatív mérés a tanórából csak 5-10 percet vesz igénybe, 

hiszen a tananyagtartalomból csupán nagyon kis egységre kérdezünk rá. A jól elkészített pontozási 

útmutató alapján nagyon pontosan kimutatható, mit tud a tanuló a tananyagból az adott pillanatban. 

Az eredmények alapján megtervezhetjük a differenciált, egyénre szabott fejlesztést. A formatív 

értékelés osztályozással jár, mégsem az a lényege. Sokkal fontosabb a vele járó személyes figyelem és 

irányítás. Célja a pozitívumok megerősítése, valamint a szükséges fejlődéshez vezető lépések 

meghatározása. A formatív értékelés az egész életen át tartó tanulás képességének fejlesztését 

szolgálja azzal, hogy hozzájárul a tanulói felelősség kialakulásához és a tanulási módszerek 

fontosságának tudatosításához. 

 90% - 100%   - 5 

 77% - 89%   - 4 

 64% 76%   - 3 

 51% 63%   - 2 

 0% - 50%   - 1 

 

Diagnosztikus (innovatív) teszt használatával pontos információt kaphatunk az osztályon belüli 

csoportba sorolásról, meghatározóvá válik a csoportra szabott tantervek, tanítási stratégiák és 

módszerek kiválasztása. Alkalmazása tehát elősegíti az innovációt. A formatív és szummatív értékelés 

elemeinek egyesítésével kimutathatóvá válik, hogy milyen szinten tesz eleget a tanuló az elvárásoknak, 

vagyis egy tanítási szakaszba való belépés feltételeinek. A diagnosztikus tesztekre érdemjegyet nem 

adunk. 

 

Az esszé típusú számonkérés minden feladatkör és értelmi művelet vizsgálatára alkalmas. Vannak 

olyan esetek, amikor a tanulói tudást teszteken keresztül nem tudjuk számon kérni, például 

fogalmazás, véleménynyilvánítás egy adott dologról, összehasonlító elemzés. Ilyenkor a tanulók szabad 

megfogalmazásban írják le gondolataikat. Minden egyes esszé típusú feladat vagy feladatsor értékelési 

rendjét egyedileg dolgozzuk ki. A szubjektív értékelést azzal igyekszünk csökkenteni, hogy növeljük az 

értékelési szempontokat és a szempontokhoz pontértékeket rendelünk.  

Az idegen nyelvi osztályzatok leírása 
 

JELES OSZTÁLYZAT 
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Beszéd-értés 
Megérti a hosszabb beszédeket akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az összefüggésekre csak 
utalnak, de azokat nem fejtik ki. 

Olvasás 
Megérti a hosszú, összetett szövegeket a tanult témakörökben, és észreveszi a stílusbeli 
különbségeket.  

Kommunikáció 
Folyékonyan és természetes módon ki tudja fejezni magát, anélkül hogy feltűnően gyakran 
keresgélné a szavakat. Rugalmasan és hatékonyan tudja használni a nyelvet a tanult témakörökben. 
Pontosan meg tudja fogalmazni gondolatait és véleményét, és azokat képes ügyesen más beszélők 
gondolataihoz kapcsolni. 

Összefüggő beszéd 
A tanult témákat világosan és részletesen be tudja mutatni úgy, hogy egyes szempontokat külön 
kifejt és a végén a mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

Írás 
Bizonyos részletességgel ki tudja fejteni véleményemet világos, jól szerkesztett szövegben. Tud 
összetett témákról levelet, vagy beszámolót írni. Írott szövegben meg tudja választani az olvasónak 
megfelelő stílust. 

 

JÓ OSZTÁLYZAT 

 

Beszéd-értés 
Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, valamint követni tudja az összetettebb érveléseket 
is, ha annak témájában valamelyest jártas.  

Olvasás 
El tudja olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői 
egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek.  

Kommunikáció 
Tud olyan mértékben folyékonyan és természetes módon kommunikálni, ami lehetővé teszi a 
normális interakciót. Aktívan részt tud venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 
meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. 

Összefüggő beszéd 
Világos, részletes leírást tud adni a tanult témakörökről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával 
kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Írás 
Világos, részletes szöveget tud írni a tanult témakörben. Fogalmazásban vagy beszámolóban át 
tudja adni az információkat, vagy ki tudja fejteni érveit egy adott álláspont mellett vagy ellen.  

 

KÖZEPES OSZTÁLYZAT 

 

Beszéd-értés 
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Megért egyes fordulatokat és a leggyakrabban előforduló szókincset. Megérti a rövid, világos és 
egyszerű üzenetek és bejelentések lényegét. Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha 
az számára rendszeresen előforduló ismerős témákról szól. 

Olvasás 
El tud olvasni rövid, egyszerű szövegeket. Egyszerű hétköznapi szövegekben (pl. hirdetések, 
prospektusok, étlap vagy menetrend) megtalálja az elvárható keresett információt és megérti a 
rövid, egyszerű magánleveleket a tárgyalt témakörben. 

Kommunikáció 
Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, melyek egyszerű és közvetlen 
információcserét igényelnek ismerős témákkal és tevékenységekkel kapcsolatban. Boldogul 
nagyon rövid társasági beszélgetés során is, még ha általában nem is ért eleget ahhoz, hogy 
maga tartsa fenn a párbeszédet. 

Összefüggő beszéd 
Több fordulattal és mondattal egyszerű módon beszélni tud a tanult témakörökről. 

Írás 
Meg tud írni rövid, egyszerű feljegyzéseket és üzeneteket, amelyek a közvetlen tárgyalt 
témakörökre illetve szükségletekre vonatkoznak. Meg tud írni egy egyszerű magánlevelet az 
adott témában. 

 

ELÉGSÉGES OSZTÁLYZAT 

 

Beszéd-értés 
Megért ismerős szavakat és nagyon alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, a tárgyalt 
témakörre vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak, feltéve, 
hogy lassan és világosan beszélnek. 

Olvasás 
Megérti az ismerős neveket, szavakat és nagyon egyszerű mondatokat, például feliratokon, 
posztereken és katalógusokban. 

Kommunikáció 
Tud egyszerűen kommunikálni, ha beszélgetőtársa egyes dolgokat lassabban elismétel vagy 
másképpen megfogalmaz, és segíti formába önteni a mondandót. Fel tud tenni és meg tud 
válaszolni egyszerű kérdéseket, amelyek a közvetlen szükségletekre vagy nagyon ismerős 
témákra vonatkoznak. 

Összefüggő beszéd 
Lakóhelyét és ismerőseit, és a közvetlenül tárgyalt témát egyszerű fordulatokkal és mondatokkal 
le tudja írni. 

Írás 
Meg tud írni egy rövid, egyszerű képeslapot, fogalmazást az adott témakörben. 
Formanyomtatványt ki tud tölteni alapvető adatokra vonatkozóan. 

 

ELÉGTELEN OSZTÁLYZAT 

 

Beszéd-értés 
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Nem érti az ismerős szavakat és nagyon alapvető fordulatokat, amelyek a személyére vagy a 
tárgyalt témakörre vonatkoznak. 

Olvasás 
Nem érti az ismerős szavakat és az egyszerű mondatokat sem. 

Kommunikáció 
Nem tud kommunikálni a tanult témakörökben, akkor sem, ha beszélgetőtársa egyes dolgokat 
lassabban elismétel vagy másképpen megfogalmaz. és segíti formába önteni a mondandót. 

Összefüggő beszéd 
A tárgyalt témákról nem tud beszélni. 

Írás 
Nem tudja írásban érthető módon kifejezni magát. 

 

Az értékelés rendszere 

 

Célcsoport:  osztály 

csoport 

pár 

egyén 

Formák:  szóbeli felelet 

tanórai munka 

házi fekadat 

feladatlapok kitöltése 

röpdolgozat 

nagydolgozat 

projektek 

szorgalmi feladatok 

Szempontok: 

szóbeli: 

a kiejtés,hangsúly és intonáció helyessége 

a beszédszándékok megvalósítása 

a helyes reagálás 

a kommunikatív cél teljesítése 

a beszédprodukció önállósága 

a beszéd folyamatossága 

a tanult szókincs használata 

a feladatmegoldási képesség szintje 

a nyelvhelyesség 

 

írásbeli: 

a kommunikatív cél teljesítése 

a tartalmi elemek értéke 



 

789 

 

 

a műfaji sajátosságok betartása 

a tanult szókincs használata 

az alapvető szövegösszefüggés megteremtése,szövegkohéziós 

elemek megléte 

nyelvhelyesség 

a szociokulturális feltételek és követelmények teljesítése  

a feladatmegoldó képesség szintje 

az írásmű terjedelme 

a megfelelő stílusréteg használata 

 

Fontos, hogy mind a négy alapkészség szintjét folyamatosan értékeljük és minősítsük. 

 

Tevékenységi formák: 

 

dialógusok folytatása 

memoriterek 

páros - és csoportmunka 

interjúkészítés 

képleírás 

close-tesztek megoldása 

feladatlapok kitöltése 

hallott és olvasott szövegekhez kapcsolódó komplex feladatok megoldása 

jelenetek összeállítása, előadása 

néhány perces önálló beszámoló a mindennapi élet tárgyköreiben és -rövid felkészülés után -

közérdeklődésre számot tartó tárgykörökben 

önálló beszámoló a tanulót érdeklő témakörökben 

történetek befejezése,átalakítása 

önéletrajz,álláskérvény, egyéb fontos hivatalos jellegű levelek írása 

önálló fogalmazás a mindennapi élet témaköreiben,közérdeklődésre számot tartó témákban és 

a tanulót érdeklő témakörökben 

hallott vagy olvasott szöveg tartalmának összefoglalása magyarul és németül 

fordítás magyarra kétnyelvű és egynyelvű szótár segítségével 

projektmunka 

kisregény,hosszabb elbeszélés feldolgozása házi olvasmányként 

a mindennapi életben előforduló gyakori nyomtatványok,űrlapok kitöltése 

szövegalkotás különböző szövegtípusokban /beszámoló, riport, tudósítás, reklámszöveg, 

használati utasítás, információ, ajánlás, ismertetés, leírás stb./ 
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9. A KOMPETENCIA ALAPÚ NYELVOKTATÁS ÉRTÉKELÉSI 

ALAPELVEI ÉS MÓDSZEREI 

Az idegen nyelv tanításának célja a tanulók idegen-nyelvi kompetenciájának és ezen belül 

elsősorban produktív nyelvi készségeinek a fejlesztése. Ezért alapvetően fontos, hogy az értékelés 

is a célként megjelölt kompetenciákra irányuljon, ne a nyelvi rendszer elemeire (szókincs, 

nyelvtan). Ennek alapvető feltétele, hogy az értékelés kommunikatív nyelvhasználat során 

történjen, melynek kellékei: kommunikációs helyzet, kommunikációs szándék, és valamilyen 

ismeretbeli, felfogásbeli, vagy véleménybeli különbség, amit a beszélőtársak a kommunikáció 

során áthidalnak. Az értékelés legfőbb kritériuma pedig az, hogy a kommunikáció során teljesül-e 

a kommunikatív szándék, megvalósul-e az ismeretközlés ill. véleményátadás, létrejön-e a kívánt 

tranzakció, és hogy a kommunikáció módja megfelel-e a kommunikatív helyzetnek. Az ilyenfajta 

nyelvi tevékenység értékelése szubjektív. Szubjektív értékelésen azt értjük, hogy a feladatnak 

nincs egyetlen, objektív kulcsként alkalmazható megoldása. Az értékelés szempontjainak 

meghatározásában segítséget nyújt a KER „A szóbeli nyelvhasználat minőségi szempontjai” című 

táblázata (KER, 2002:36-37), mely a következő kritériumokat írja le az egyes nyelvi szinteken:  

választékosság (nyelvi eszközök használata);  

nyelvhelyesség;  

folyékonyság; interakció és  

koherencia. 

A kommunikatív nyelvóra bizalommal teli légkörének a megteremtésében kiemelkedő szerepe 

van azoknak az értékelés során a tanár által alkalmazott módszereknek, amelyekkel növelni lehet 

a nyelvtanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Az ilyen értékelés fejlesztő jellegű, azt emeli 

ki, amit a tanuló már megtanult, amit tud, s a hibát mint a tanulási folyamat természetes 

velejáróját kezeli, ami a tanár és a tanuló számára egyaránt lényeges információkat hordoz. 

A tanulói kooperáció szempontjából döntő fontosságú, hogy a közös csoportmunkában nyújtott 

teljesítményt együttesen, a teljes csoportra vonatkozóan értékeljük, ne egyénekre bontva, illetve 

hogy az értékelésbe vonjuk be a tanulók egymásról alkotott véleményét. Mind az önértékelésnek, 

mind a tanulótársak értékelésének feltétele az osztálytermi demokratikus légkör. 

Az értékelés mindig kompetenciákra irányuljon és kommunikatív nyelvhasználat során történjen. 

Lehetséges értékelési módszerek 

Portfolió: a tanulói munkák meghatározott, közösen kialakított elvek szerinti gyűjteménye. Egy-

egy tanulási szakaszban általában előre meghatározott darabszámú és jellegű (pl. műfajú) munkát 

tartalmaz, összeállításában a tanárnak és a diáknak is van szerepe. Tárolható valóságos vagy 

digitális mappában. Bármikor áttekinthető, a tanulási folyamat egészéről ad képet, megbízhatóbb, 

mint a szummatív értékelés, növeli a tanulói felelősséget.  
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Egy tanuló értékeli a csoport munkáját: Előre megadott szempontok alapján, mindig más végzi az 

értékelést, és általában egy-egy óra sikere, eredményessége mérhető vele. Fontos, hogy módot 

adjunk a többiek hozzászólására is. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges 

Kommentár (tanári vélemény):visszajelzést kap a tanuló, - érdemjegy, pontszám és százalékok 

nélkül. Az értékelés kiemeli erősségeit, és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeli 

jövőben reálisan képes megoldani. 

A társak értékelése  

A tanulók párban vagy csoportban, előre (általában közösen) megállapított szempontok alapján 

értékelik a tanulási folyamatot akár a csoport, akár a tanulópár szintjén. Erősen megnöveli a 

felelősséget, tudatosítja a tanulási folyamat egyes elemeinek szerepét. A folyamatra koncentrál, 

nem a végeredményre. Tárgya lehet egyetlen tevékenység, egy tanóra vagy egy teljes modul. 

Csoportmegbeszélés: A nyelvtanulói csoportnál kisebb, az adott feladatot együtt végző diákok 

megbeszélése ez, különösen szükséges a hosszabb, projekt jellegű tevékenységek során az addig 

elért eredmények megbeszélésére és a további lépések meghatározására. Növeli az önismeretet, 

önbizalmat, önbecsülést. 

Önértékelés: 

Ennek az értékelési módszernek az az alapfeltétele, hogy megtörténjék az egyéni (esetleg páros 

vagy csoportos) tanulási célok kitűzése, és ez illeszkedjék az egyéni fejlődési szükségletekhez, 

valamint mérhető legyen. 

Pl. a tanuló a modul kompetencia-listájának segítségével a modul elvégzése után megállapítja, 

hogy mit tanult. 

Dicséret, jutalmazás: 

A tanuló pl. „Oklevelet” kap, ha valamit megtanult vagy pozitívan alakított, ünneplik, ha valamit 

sikerrel megoldott. A tanár összegyűjti az órán hallott jó nyelvi megoldásokat, felírja őket a 

táblára, dicsér, megtapsol. 

Kommentár: A tanuló írásos munkájának tartalmára a tanár írásban válaszol, miközben helyes 

példákat ad azokra a nyelvi elemekre, amiket a tanuló helytelenül használt. 

Legyen fontos része az önértékelés és a társak értékelése 

Az önértékelés további módjai: 

Mielőtt a tanár saját maga értékelné a tanuló teljesítményét, önértékelést kér a tanulótól. Ennek 

szempontjai megegyeznek a tanár által használt szempontokkal (ezeket közösen dolgozták ki, de 
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legalább előre megismerték) A tanuló a feladatok megoldása után kap időt, hogy saját munkájáról, 

hozzájárulásáról reflektáljon, azt lerögzítse. 

Csoportos értékelés 

Konferencia: A tanulócsoport és a tanár közösen nézik meg és értékelik az elkészült feladatokat, 

műveket, gyűjteményt (portfolió). A tanár a csoport egy tagja, egy szavazat. 

Tanulói napló vagy a kompetenciákat felsoroló eredménylista: 

A naplónak sablont kell tartalmaznia, amely alkalmas az elért eredmények rögzítésére, a 

hiányosságok feltárására és a követendő lépések meghatározására. Egyszerű formája a 

követelményeket tartalmazó részletes lista, amelyet a tanulási folyamat (szakasz), elején állít 

össze a tanár, a diák pedig bármikor kipipálhatja azt az elemet, amelyet elért. 

Kritériumok: 

A tanulási célok és a sikerkritériumokat közösen és előzetesen megállapítja a tanár és a csoport. 

Előre egyeztetett időpontban a tanuló pl. előadást tart. Az értékelés szempontjait előre kézbe 

kapja. Az érdemjegyek tartalmi követelményeit előre közöljük / 

alakítjuk a tanulókkal (pl. Ötöst érdemel az, aki… típusú leírásokban). 

Közös csoportértékelés: 

A csoportmunka után a csoport összes tagja ugyanazt az értékelést kapja (szövegeset, ill. 

érdemjegyet). Utána a csoport értékelő lappal irányított módon elemzi, hogy ki mivel járult ehhez 

hozzá. Egymásnak üzeneteket írnak, amiben megfogalmazzák, hogy kitől mit várnak a következő 

együttes munka során. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

Szintezett feladatok értékelése: 

Olyan feladatok keretében értékel a tanár, melyeknek több megoldása is létezik (pl. igen/nem 

választás helyett többfokozatú skálát ad meg). Olyan feladatok keretében értékel a tanár, melyek 

több nyelvi szinten is megoldhatók (pl. egy szerepjáték két szerepe nem azonos szintű interakciót 

kíván: az egyik szerep inkább rutinszerű elemekből áll, a másikban több az improvizatív elem). 
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10. KÖZÖS EURÓPAI REFERENCIAKERET (KER) SZINTEK 

 
Az Európa Tanács idegen nyelvi tudás szintmeghatározó táblázata  

 

Önálló 
nyelvhasználó 

B2 Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő 
gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai 
beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális 
interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem 
megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles 
körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 
részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 
hátrányokat. 

B1 Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, 
amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a 
munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan 
helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, 
összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy 
amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és 
eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg 
tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. 

Alapszintű 
nyelvhasználó 

A2 Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az 
őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). 
Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor 
egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és 
begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen 
szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

A1 Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon 
alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek 
kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud 
válaszolni, és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, 
pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes 
egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan 
beszél és segítőkész. 
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Az A1, A2, B1 és B2 szintek meghatározása 

Szintek 

A1 
Európai 
minimum-
szint 

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a 
nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét 
kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni, és fel 
tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre és 
dolgokra vonatkozóan. Képes egyszerű interakciókra, amennyiben a másik személy 
lassan, világosan beszél és segítőkész. 

Beszédértés Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen 
környezetére vonatkoznak. 

Beszédkészség Képes egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól 
artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős 
témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű 
fordulatokkal leírni. 

Olvasásértés Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokon, 
katalógusban. 

Írás Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözleteket megírni. 

 

A2 
Európai 
alapszint 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 
amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódik (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 
egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és 
direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű 
nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és 
közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen 
dolgokról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzeneteket, bejelentéseket és 
egyéb gyakori szövegek lényegét. 

Beszédkészség Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, mindennapi témáról szóló beszélgetésben, 
mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes 
magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni, például családját, 
lakóhelyét, tanulmányait. 

Olvasásértés Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki 
tudja keresni. 

Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 

 

B1 
Európai 
küszöb-szint 

Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard 
szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a 
munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, 
amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget 
tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a 
különböző eseményeket, a reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja 
indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

Beszédértés A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen előforduló, 
számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és 
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tévéműsorokban, melyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy 
tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak, és melyekben viszonylag lassan 
beszélnek. 

Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint 
ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, 
összefüggő fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja 
indokolni és magyarázni a véleményét, el tud mondani történetet, és véleményét meg 
tudja fogalmazni. 

Olvasásértés Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, melyek 
hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az 
eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. 

Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 
témákban. Be tud számolni élményeiről, véleményéről. 

 

B2 
Európai 
középszint 

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 
gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 
Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 
beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget 
alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges 
előnyök és hátrányok részletezésével. 

Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és 
tévé aktuális eseményeiről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó 
játékfilmek többségét. 

Beszédkészség Folyékonyan és természetesen tud részt venni anyanyelvű beszélőkkel folytatott 
beszélgetésben mindennapi témákról, felkészülés nélkül. Részletesen ki tudja fejteni, 
meg tudja indokolni, magyarázni és védeni a véleményét, el tud mondani egy 
történetet. 

Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, 
narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az 
eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. 

Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és 
érdeklődésével kapcsolatos témákban. Be tud számolni élményeiről, képes kifejteni 
véleményét, érvelni egy álláspont mellett és ellen. 

 

 

Európa Tanács NAT 2003 Érettségi vizsga 

B1-B2 
Önálló nyelvhasználó 

B2 Európai középszint Emelt szint 

B1 Európai küszöbszint Középszint 

A1-A2 
Alapszintű 
nyelvhasználó 

A2 Európai alapszint 

A1 Európai minimumszint    

 

 

véleménynyilvánítás 



 

796 

 

 

MELLÉKLET: 

 ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 

 

Idegen nyelvek: angol, német  

1. Személyes vonatkozások, család: 

 a vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai, családi élet, kapcsolatok, a 

családi élet mindennapjai, otthoni teendők, személyes tervek 

2. Ember és társadalom: 

 a másik ember külső és belső jellemzése, baráti kör, a tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel, ünnepek, családi ünnepek, öltözködés, divat, vásárlás, 

szolgáltatások, posta, hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk: 

 Az otthon, a lakóhely és környéke, lakószoba, ház, lakás bemutatása, a lakóhely 

nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek, a városi és a vidéki élet 

összehasonlítása, növények és állatok a környezetünkben, környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?, időjárás 

4. Az iskola: 

 Saját iskolájának bemutatása, tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka, a 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 

iskolai hagyományok 

5. Életmód: 

 Napirend, időbeosztás, az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás, étkezési szokások a családban, ételek, kedvenc 

ételek, étkezés iskolai menzán, étteremben, gyorsétteremben, gyakori betegségek, 

sérülések, baleset, gyógykezelés, háziorvos, szakorvos, kórházak 

6. A munka világa: 

 Diákmunka, nyári munkavállalás, pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

 szabadidős elfoglaltságok, hobbik, színház, mozi, koncert, kiállítás, sportolás, kedvenc 

sport, iskolai sport, olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet, kulturális események 

8. Utazás, turizmus: 

 a közlekedési eszközei, lehetőségei, tömegközlekedés, nyaralás itthon, illetve külföldön, 

utazási előkészületek, utazás megtervezése, megszervezése, az egyéni és  a társasutazás 

előnyei és hátrányai 
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9. Tudomány és technika: 

 népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 



 

BIOLÓGIA 

Biológia 

 

Óraszámok 

 

4 évfolyamos képzés  

 

 9. 10. 11. 12. 

Heti óraszám 3 2 - - 

Évi óraszám 108 72 - - 

 

 

Nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos képzés 

 

 9Ny. 9. 10. 11. 12. 

Heti óraszám - 3 2 - - 

Évi óraszám - 108 72 - - 

 

 

Fakultáció (évfolyam szinten szervezett) 

 

 11. 12. 

Heti óraszám 3 2 

Évi óraszám 108 64 

 

A gimnáziumi biológia képzés célja 

 

A gimnáziumi biológia képzés célja, hogy a tanuló legyen képes mind önmagával mind pedig a 
környezetével kapcsolatos felelős döntések meghozatalára, váljék képessé az önálló 
tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre.  
Ennek fontos része, hogy a tanuló megismerje és megértse a természeti jelenségeket, 
folyamatokat; tartsa értéknek és feladatnak az élővilág változatosságának megőrzését. 
Megtanulja az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 
képességükre tekintettel használni, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 
meghatározóvá számára. Felkészüljön a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek 
és jogok gyakorlására, bekapcsolódjon a közvetlen és tágabb környezetének értékeinek, 
sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
A biológia képzés másik fő feladata, hogy felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-
megelőzésre, a szabályok betartására a testi higiénében, segítse a tanulókat a káros 
függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében 
Nagy hangsúlyt kap a biológia oktatásban a természettudományos gondolkodás fejlesztése és 
alkalmazása, hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása. A tanulónak 
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meg kell ismerkednie a tervszerű megfigyeléssel és kísérletezéssel, az eredmények 
ábrázolásával, a sejtett összefüggések matematikai formába öntésével, ellenőrzésének, 
igazolásának vagy cáfolatának módjával, a tudományos tényeken alapuló érveléssel és a 
modellalkotás lényegével. Hasonlóan szükséges a pontos fogalomhasználat kialakulása a 
tanulóknál. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a tanuló 
gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi 
problémák értelmezése és megoldása során. Fontos, hogy megértse a tudományos elméletek 
szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az alkalmazások és a technológiák 
előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve. Kritikus és kíváncsi attitűdöt alakítson 
ki a tanulóban, aki igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki 
megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt. 
 
Olyan általános képességeket fejleszt, mint az elvonatkoztatás, a logikai következtetés, az 
adatok értékelése, a valószínűségi gondolkodás fejlesztése, a változók vizsgálata, az adatok, 
tények és a magyarázatok megkülönböztetése, a speciális (technikai, gazdasági, társadalmi, 
etikai) alkalmazások, kapcsolódások felismerése, mások nézőpontjainak értékelése, a saját 
nézőpont kifejtése, valamint a tudományos közösség szerepének elismerése. 
 

9. osztály 

Témakör: A biológia tudománya 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

‐ a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét 

‐ példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét 

‐ ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 
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‐ A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása 

és nyomon követése kísérletelemzésekben 

‐ A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

‐ A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 

alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és 

alkalmazása 

‐ Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 

fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

‐ Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának 

képessége 

‐ Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

‐ A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás 

és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

‐ A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az 

álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai 

érvelés.   

Fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, 

molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 

Javasolt tevékenységek 

‐ A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy 

tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

‐ A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

‐ Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) 

biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és 

publikálása 

‐ Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók 

megállapítása, projektmunka elkészítése 

‐ Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási 

területekről és módszerekről  

‐ Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

‐ Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. 

strukturális bionika, szenzorbionika) 

‐ Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, 

reflexió írása 

 

 

Témakör: Az élet eredete és feltételei 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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‐ azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is 

‐ megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességét 

‐ biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető 

feltételeit és lehetőségeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete 

alapján 

‐ Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

‐ A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

Fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-

sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli 

életlehetőségek 

Javasolt tevékenységek 

‐ Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló (tudományos 

érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

‐ A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való értelmezés 

és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

‐ A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

‐ Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató kiselőadás 

készítése (pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő 

baktériumok, mélytengeri kénalapú életformák) 

‐ A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi 

eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

 

Témakör: A sejt és a genom szerveződése és működése 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

‐ azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket 

‐ érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi 

‐ ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát 

‐ értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az 

élő és élettelen határán állnak 

‐ a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét 

‐ tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést 

‐ felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe 

‐ ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait 

‐ tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, 

amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros 

működésért is 

‐ összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, 

hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott 

számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki 

‐ ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és 

daganatsejt között; 

‐ felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése 

egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

‐ A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

‐ Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

‐ A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű 

lerajzolása és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű 

folyamatokkal 

‐ A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének bekapcsolása, 

kikapcsolása, módosítása  
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‐ Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 

felismerése őssejt és daganatsejt között 

‐ A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

‐ A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 

emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

‐ A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének 

felismerése egy-egy egyszerűbb példa alapján 

‐ Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 

Fogalmak 

vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, 

sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, 

daganatképződés, rák, GMO 

Javasolt tevékenységek 

‐ Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek 

alapján 

‐ Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, 

telepek morfológiai vizsgálata 

‐ Kromoszóma felépítésének modellezése 

‐ A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

‐ A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató 

animációk elemzése 

‐ A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

‐ Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

‐ A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 

‐ Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp 

felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató 

munkásságáról  

‐ Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis 

Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

 

Témakör: Sejtek és szövetek 
Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni 

‐ egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni 
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‐ tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) 

előnyök felismerése, megfogalmazása 

‐ A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal 

‐ Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók 

készítése és rendszerezése 

‐ A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a 

szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

‐ A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes 

szöveti felépítésének azonosítása 

‐ A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási 

folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

‐ Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata 

vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

‐ Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a 

felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

‐ A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 

Fogalmak 

osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális 

fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

Javasolt tevékenységek 

‐ A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

‐ Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

‐ Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

‐ Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

‐ Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

‐ Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

 

 

Témakör: A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 
Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát 

‐ ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza 

‐ értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

‐ ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni 

‐ ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó 

tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát 

‐ ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 

egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket 

‐ megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás 

és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával 

‐ az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a 

tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a 

közösség szempontjából 

‐ biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre 

vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

‐ A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás 

melletti érvelés 

‐ A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

‐ A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző 

program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

‐ A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

‐ Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési 

folyamatokkal 

‐ Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 
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‐ Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív 

funkciókban van kiemelkedő szerepe 

‐ A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak 

és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

‐ A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak 

öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg, 

szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, 

függőség 

Javasolt tevékenységek 

‐ Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

‐ Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

‐ A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő, 

tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

‐ Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

‐ Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

‐ Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

 

 

 

Témakör: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés 

műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le 

‐ felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről 

‐ érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez 
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‐ a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket 

‐ tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket keres 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok 

jellemzőit és előfordulásait 

‐ másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti 

vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket 

‐ megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 

típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét 

‐ érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit 

‐ ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és 

példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

‐ felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét 

‐ érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében 

játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez 

‐ érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az 

egyensúly felborulásának lehetséges következményeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

‐ A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

‐ Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

‐ A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk 

elemzése 

‐ Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon 

keresztül 

‐ A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

‐ A környezet eltartóképességének elemzése 

‐ A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az 

aszpektus értelmezése 

‐ Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a 

szukcesszió folyamatának értelmezése 

‐ Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 
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‐ A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott 

szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

‐ Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és 

felismerése konkrét példák alapján 

‐ A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

‐ Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

‐ Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és 

elemzés 

‐ Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató 

egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

Fogalmak 

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség, 

szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program 

Javasolt tevékenységek 

‐ Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, 

aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

‐ Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

‐ Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

‐ Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, 

vízkeménység, pH, BISEL) 

‐ Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának 

vizsgálata 

‐ Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

‐ A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

‐ Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének 

módjairól 

‐ Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos applikációk 

segítségével 

‐ Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

 

 

Témakör: A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 
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‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

‐ érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

‐ felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

‐ a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli 

a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat 

‐ ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket 

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó 

adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők azonosítása 

‐ A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és 

védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

‐ A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű 

példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

‐ A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

‐ A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás 

kölcsönhatásainak elemzése 

‐ A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények 

elterjedése, madárvándorlások) 

‐ A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve 

reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

‐ Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek 

vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

‐ Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése 

egyénileg és csoportosan 

Fogalmak 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, 

löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, 

láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 
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Javasolt tevékenységek 

‐ Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl. 

Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.) 

‐ A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok 

alkalmával 

‐ A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő 

értékek bemutatása 

‐ A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények, 

fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

‐ Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás, 

festés, fotózás, leírások, versek írása) 

‐ Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értékei 

 

 

Témakör: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét 

‐ felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről 

‐ tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot 

‐ valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 

biológiai vizsgálatokat, projekteket 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- 

és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket 

‐ történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és 

vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák 

alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit 

‐ példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti 

katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek 

változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét 
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‐ érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a 

folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges 

‐ a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra 

gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit 

‐ értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások 

és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti 

értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések feltárása 

‐ Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján 

való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

‐ A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek 

és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

‐ A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való 

kritikai elemzése, alternatívák keresése 

‐ A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló 

módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 

‐ A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való bizonyítása 

‐ Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

‐ Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai 

gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi 

törvény, „big data” 

Javasolt tevékenységek 

‐ Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek megbeszélése 

‐ A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való 

összefüggésével kapcsolatos információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást 

modellező szimulációk (játékprogramok) kipróbálása 

‐ Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

‐ Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más 

iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

‐ Az egészséges ivóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka 

kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

‐ Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás 

felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 
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‐ Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi 

cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

‐ Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 

 

 

 

 

Témakör: A változékonyság molekuláris alapjai 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi 

‐ ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét 

‐ megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó 

vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál 

‐ megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét 

‐ tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit 

‐ az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, 

kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és kockázatait 

‐ felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az 

egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a 

környezet általi génaktivitás-változásoknak 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű bemutatása 
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‐ A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek 

felismerése, konkrét példa elemzése 

‐ A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható 

genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy anyai 

gén által kódolt) 

‐ A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és 

értékelése 

‐ A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

‐ A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása 

(humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

‐ A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének 

megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, 

kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli 

hálózatok modellezése) 

‐ A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika 

alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az állatkísérletek 

kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 

Fogalmak 

mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, 

génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Javasolt tevékenységek 

‐ Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és 

ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

‐ A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai 

elemzése 

‐ A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés 

‐ DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. kiviből) 

 

 

Témakör: Egyedszintű öröklődés 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

‐ megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 

összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom 

összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában alkalmazza 

‐ megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket 

konkrét esetek elemzésében alkalmazza 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) 

elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

‐ A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

‐ A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

‐ A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

‐ A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

‐ A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő 

elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

‐ Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, 

családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

Javasolt tevékenységek 

‐ kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése, 

bemutató összeállítása 

‐ Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése 

‐ Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében 

‐ Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának 

áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 
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‐ Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az 

olvasottak értelmezése 

‐ Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan 

segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

‐ Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása  

 

 

Témakör: A biológiai evolúció 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát 

‐ ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza 

‐ megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét 

‐ példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét 

‐ érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse 

‐ példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy 

ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű 

evolúciós jelenségeket 

‐ példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat 

‐ morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez, törzsfát készít 

‐ ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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‐ A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

‐ A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) 

megértése 

‐ A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

‐ Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

‐ Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

‐ Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 

‐ Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

‐ Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

‐ Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, 

hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja 

(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is 

‐ Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási 

hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 

‐ Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

‐ Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is 

az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és 

esetleges hátrányainak értékelése 

Fogalmak 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges 

szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Javasolt tevékenységek 

‐ Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

‐ A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

‐ Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok 

gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

‐ Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj 

háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

‐ A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák 

alapján elemző feladatok gyakorlása 

‐ Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 
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‐ Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 

 

 

10. osztály 

Témakör: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 
Javasolt óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

‐ értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

‐ megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy 

sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló 

tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

‐ tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a 

víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt 

összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók 

által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái 

alapján 

‐ Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok 

áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

‐ Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek 

értelmezése alapján 

‐ A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és 

biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

‐ Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

‐ Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

‐ A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

‐ A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú 

elemzése 

‐ A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján, 

a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 
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Fogalmak 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és 

szabályozás 

Javasolt tevékenységek 

‐ Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

‐ Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

‐ Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) 

különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

‐ A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

‐ Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

‐ Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS 

fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely 

részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése  

 

 

 

 

Témakör: Élet és energia 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez 

‐ érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez 

‐ egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle 

lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget 

‐ vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli 

helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit 

‐ a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat 

‐ a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

‐ Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

‐ A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

‐ Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 

‐ Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási 

kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, 

következtetések levonása 

‐ Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon 

való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

Fogalmak 

autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, 

sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

Javasolt tevékenységek 

‐ Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet 

alapján 

‐ Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata 

(ozmózis)  

‐ Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén 

takarásos (árnyék) módszerrel 

‐ Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

‐ A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek 

tervezése és kivitelezése 

‐ A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti 

vizsgálata 

‐ A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

‐ Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

‐ Keményítő kimutatása levélben 

‐ Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 

‐ Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

 

 

Témakör: Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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‐ azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát 

‐ megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni 

adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét 

‐ az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait 

‐ elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, 

ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, 

értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

‐ Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése 

‐ A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

‐ Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat 

együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

‐ Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok 

főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

‐ A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

Fogalmak 

emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, 

fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, 

sportsérülések 

Javasolt tevékenységek 

‐ Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a 

mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 
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‐ Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

‐ Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

‐ Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

‐ Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

‐ A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések 

levonása 

‐ Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

‐ Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

‐ Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése, 

makettek készítése 

‐ Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának 

megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk gyakorlati 

bemutatása 

 

 

Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – II. Anyagforgalom 
Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, a 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

‐ a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

‐ egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

‐ megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét; 

‐ a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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‐ a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani 

funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

‐ Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

‐ Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

‐ A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

‐ Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

‐ Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a 

húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának 

megismerése 

Fogalmak 

bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas 

vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 

Javasolt tevékenységek 

‐ A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

‐ Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

‐ Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

‐ A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése  

‐ A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszám-mérések) elvégzése, következtetések levonása 

‐ A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések 

elvégzése (pl. légzésszám-változás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő 

készítése stb.) 

‐ A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, 

érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

‐ Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

‐ Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

‐ Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

‐ Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

‐ Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló 

esetleírások elemzése 

 

 

 

Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, szabályozás 
Javasolt óraszám: 12 óra 
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Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

‐ a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

‐ értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

‐ egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

‐ megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét; 

‐ a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

információs rendszerének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

‐ Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

‐ A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

‐ Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül 

(pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus 

koncentrációjának szabályozása) 

‐ Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a 

betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési 

lehetőségek számbavétele 

Fogalmak 
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mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, 

belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, 

központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, 

védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, fertőzés, járvány 

Javasolt tevékenységek 

‐ Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

‐ A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép) 

‐ A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

‐ Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

‐ A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

‐ Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

‐ Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  

‐ Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-

szabályozás stb.) 

‐ Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

‐ Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

‐ Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési, 

védekezési módok feltárása 

‐ Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt kialakuló 

betegségekről 

 

 

Témakör: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
Javasolt óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

‐ tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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‐ ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket 

és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer 

egészségtanával 

‐ biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és 

tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét 

‐ megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, 

orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát 

‐ ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, 

értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét 

‐ felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 

szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 

szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

‐ A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

‐ Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

‐ A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

‐ A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

‐ Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás 

egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

‐ A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési 

módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

‐ A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

‐ Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

‐ A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

‐ A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

‐ A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

‐ Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

‐ A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

‐ A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani 

és pszichikai változások azonosítása 

‐ A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és 

társadalmi hatások megbeszélése 

‐ A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 

áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 
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‐ A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák 

bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 

Fogalmak 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, 

petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és 

fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett 

rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Javasolt tevékenységek 

‐ A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító 

táblázat készítése 

‐ Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

‐ Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, 

ivarsejtek) 

‐ A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és 

értelmezése 

‐ Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

‐ Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy 

védőnői előadás során 

‐ Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

‐ Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói 

kiselőadások formájában 

‐ Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és 

a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

 

 

 

Témakör: Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐ biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

‐ ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat 

‐ az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐ a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát 

‐ a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐ ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli 

ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban 

‐ megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás 

módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel 

‐ ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének 

lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait 

‐ ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, 

asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit 

‐ korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával 

képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) 

hívni, valamint elsősegélyt nyújtani 

‐ az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az 

elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

‐ szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel 

(vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása) 

‐ ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat 

‐ szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes 

félautomata defibrillátor alkalmazására 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

‐ Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

‐ A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek 

és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

‐ Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése 

(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló 

elfogadása 

‐ A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk 

csökkentésének megismerése 

‐ Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások 

(házi-, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

‐ A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

‐ A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre 

kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

‐ Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek 

életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 
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‐ A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos 

applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

‐ Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése 

szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

‐ A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

‐ A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál 

nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó 

haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

‐ A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati 

alkalmazása 

‐ A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és alkalmazásának 

gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, 

alkalmazásuk képességének megszerzése 

‐ Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

‐ Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

‐ Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

‐ Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

‐ Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

‐ Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

‐ Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, 

népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos 

állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, 

mérgezések típusai 

Javasolt tevékenységek 

‐ Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése, 

elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

‐ Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés 

a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről 

‐ Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása 

‐ Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

‐ Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai 

a betegellátás fokozatairól, módjairól 

‐ Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai 

jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

‐ A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 
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‐ Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok 

elvégzése 

‐ Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 
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DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

 

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az 

élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás 

fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a 

tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és 

kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai és 

színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szolgálják. A 

dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a nemzeti, 

helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való személyes találkozás révén a művészeti ág nyelve a 

tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő 

befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként jelenik 

meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle önkifejezési 

forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehetőség, ami a 

kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A kommunikáció 

folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások véleményéhez, illetve 

konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a hétköznapi 

kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalommal gyakran 

alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus tevékenységek során a tanulók 

azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a 

magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével 

vagy biztonságával. 

Fejleszti a gondolkodás kompetenciáit, hiszen a dramatikus tevékenységek folyamán és következtében 

a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére 

és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések levonására, és megalapozott 

információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és 

színház tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak 

is, a fantázia, kreatív megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a 

gondolkodás fejlesztésében. 
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Fejleszti a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciáit, hiszen a dráma és színház tantárgy 

tanulása felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére, másrészt 

felelősségvállalásra, toleranciára, szolidaritásra, megalapozott értékítélet megfogalmazására és annak 

aktív vállalására ösztönöz. 

Fejleszti a személyes és társas kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője a gazdag 

önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés kialakulását, ugyanakkor 

a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az 

alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban 

foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a művészetek és más 

kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciákat is. 

A 12. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 30 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

Szabályjátékok 3 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, 
mozgással, tánccal) 

4 

Rögtönzés 5 

Saját történetek feldolgozása 4 

Műalkotások feldolgozása 3 

Dramaturgiai ismeretek 1 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, 
tánc) 

2 

Dráma- és színháztörténet 1 

Dráma- és színházelmélet 1 

Kortárs dráma és színház 2 

Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, 
előadás) 

2 

Színházi előadás megtekintése 2 

TÉMAKÖR: Szabályjátékok 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 
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 felidézi és alkalmazza a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között 

tevékenységeit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a társaitól és a környezetéből érkező hatásokat és az azokra 

adott saját válaszait; 

 értelmezi önmagát egyénként és a csoport részeként, a csoporton belüli viszonyrendszerben 

betöltött helye szerint a csoportos játékok során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése és alkalmazása 

 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése és alkalmazása 

 Verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és alkalmazása 

 Összetett verbális és mozgásos koncentrációs gyakorlatok 

 Hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzett tevékenység a játékszabályok adta keretek 

között  

 Páros és kiscsoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok 

 Csoportos bizalomjátékok 

 Ön- és társismereti játékok 

FOGALMAK 
tempó és ritmus, együttműködés, egyensúly, átadás és átvétel, impulzus, hatás és ellenhatás, bizalom, 

önismeret, társismeret 

TÉMAKÖR: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kitalál és dramatikus tevékenységek során közlési szándékkal alkalmaz elképzelt verbális, 

vokális, vizuális, kinetikus hatásokat konkrét vagy szimbolikus jelentéssel; 

 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire, és felhasználja 

azokat dramatikus tevékenységeiben; 

 továbbfejleszti az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

 kiveszi részét a közös döntéshozatali folyamatokból; 

 adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat továbbfejlesztése 

 A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és alkotó módon történő alkalmazása 

 A környezet jelenségeinek megfigyelése és a tapasztalatok felhasználása a dramatikus 

tevékenységekben 

 Részvétel a közös döntéshozatali folyamatokban 
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 Elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és a dramatikus tevékenységek 

során közlési szándékkal történő alkalmazása konkrét vagy szimbolikus jelentéssel 

 Összetett kommunikációs játékok különböző munkaszervezési módokban 

 Interakciós és szituációs játékok különféle eszközökkel (pl. tárgy, báb, zene, mozgás, tánc) 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása (mozgás, tánc- és 

mozgásszínházi ismeretek: szituáció megfogalmazása állóképben, mozdulatsorral, 

improvizáció zenére vagy témára, összetett improvizáció létrehozása és bemutatása; bábjáték: 

a tanulók által a képzés során készített bábok, ill. maszkok alkalmazása drámamunkában) 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges drámajátékos, drámapedagógiai ismeretek 

elsajátítása (helyzetgyakorlatok, történet szerkesztése és megjelenítése, improvizáció, 

drámajáték, drámapedagógia) 

 

FOGALMAK 
drámajáték, kommunikáció, interakció, szituáció, önkifejezés, gesztus, mimika, testbeszédTÉMAKÖR: 

Rögtönzés 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat; 

 ismeri és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

 felismeri az empátia jelentőségét; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak tudatos alkalmazása  

 A rögtönzés tartalmi és formai elemeinek összefüggései 

 Figura- és helyzetteremtés 

 Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével 

 Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett szituációs elemekkel 

 Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában, a 

megismert technikák alkalmazásával 

 A rögtönzés szerepből és szerepen kívül történő elemző és értelmező megvitatása 

FOGALMAK 
probléma, viszony, hierarchia, státusz, státuszkülönbség, figura tartása, típus és egyénítés 

TÉMAKÖR: Saját történetek feldolgozása 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

 felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében és 

a kulturális hagyomány átörökítésében; 

 elemzi és dramatikus eszközökkel feldolgozza az általa hozott problémahelyzeteket; 

 értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) 

feldolgozása összetett dramatikus kifejezési formák és ábrázolási módok alkalmazásával 

 A problémahelyzetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása és dramatikus eszközökkel 

történő feldolgozása  

 Történetek gyűjtése, rendszerezése, válogatása, szerkesztése 

 Egyéni történetekből közös történet alkotása 

 A történetekben megjelenő értékrendszerek felfedezése és értelmezése 

 Történet és forma egymásra hatása 

FOGALMAK 
döntési helyzet, elágazási pont, variáció, kontraszt, cselekmény, cselekményszál, hatás, időkezelés, 

idősíkváltás, flashback, fókusz, keret, jelentés, mondandó, tanulság 

TÉMAKÖR: Műalkotások feldolgozása 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

 felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében és 

a kulturális hagyomány átörökítésében; 

 értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A művészeti alkotások (pl. irodalom, zene, képzőművészet, film, fotó, iparművészet) elemző-

értelmező megközelítése dramatikus tevékenységek segítségével 

 A művészeti alkotásokban megjelenő élethelyzetek, problémák körüljárása dramatikus 

tevékenységekkel 

 A problémahelyzet jellemzőinek felismerése, értelmezése, értékelése 
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 Dramatikus improvizációk képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi 

események, fénykép, film stb. alapján 

 Szerkesztési feladatok különböző művészeti alkotások felhasználásával 

 A történetek jelentőségének felismerése a kommunikációban, az érték-közvetítésben és a 

kulturális hagyomány átörökítésében 

FOGALMAK 
konfliktus, konfliktusrendszer, ellentét, párhuzam, metafora, szimbólum, csomópont, fordulat, 

tükrözés 

TÉMAKÖR: Dramaturgiai ismeretek 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudatosan alkalmazza a feszültségteremtés eszközeit a dramatikus tevékenységekben; 

 megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, cél, 

szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A dramaturgiai alapfogalmak megkülönböztetése és tudatos alkalmazása  

 A feszültségteremtés eszközeinek tudatos alkalmazása a dramatikus tevékenységekben 

 A dramatikus szituációk jellemzőinek (szereplők, hely, idő, viszonyok, probléma, körülmények, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás) felismerése és azonosítása a dramatikus játékok során 

FOGALMAK 
dráma, drámaiság, dramatizálás, dramaturgia, dramaturg; feszültség, várakozás, fokozás, késleltetés, 

kitérő (epizód), akadály (gát), felismerés; expozíció, bonyodalom, válság (krízis), drámai vétség  

(hübrisz), sorsfordulat, katasztrófa 

TÉMAKÖR: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő 

erejét; 

 felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét; 
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 saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a 

színház formanyelvi sajátosságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A sűrítés, variáció, fokozás, késleltetés, státushelyzet alkalmazása a különféle dramatikus 

tevékenységek során  

 A térhasználat lehetőségeinek értelmezése, és ezek alkalmazása saját dramatikus 

tevékenységben; a színpadi tér, ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk 

következményeivel 

 Anyagismeret és a stilizáció fogalmának ismerete és alkalmazása tárgyas, bábos 

megfogalmazási formák esetében 

 A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása; a mozgásos kommunikáció 

értelmezése és alkalmazása saját dramatikus tevékenység során  

 A hatáskeltés eszközeinek alkalmazása a gyakorlatok során 

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének ismerete, a verbális és 

nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és kreatív alkalmazása a dramatikus tevékenységek 

során 

 A színházi kommunikáció erejének ismerete, a dráma és színház formanyelvi sajátosságainak 

tudatos alkalmazása, értelmezése, elemzése 

FOGALMAK 
jelenet, típus, egyénítés, ellentét, párhuzam, feszültség, státus, sűrítés, variáció, színpadi tér, stilizáció, 

konkrét és absztrahált mozgás, hatás, katarzis 

TÉMAKÖR: Dráma- és színháztörténet 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 

kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- A változat: a színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése (néhány alkotó 

portréja, néhány nagyobb színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai stb.) 

- B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színháztörténeti ismeretek feldolgozása 

(ókori színház és dráma, a középkori Európa színháza és drámája, az angol reneszánsz színház 

és dráma, a spanyol barokk dráma és színház, a francia klasszicista dráma, a régi magyar dráma 

néhány alkotása, a XIX-XX. századi magyar dráma és színház, a modern polgári dráma és színház 

kialakulása, Csehov és Sztanyiszlavszkij, Brecht színháza és drámái, a XX. század meghatározó 

színházi irányzatai, alkotói, jelentős drámaírói, napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a 

kortárs drámairodalom néhány alkotása) 
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 A meglévő dráma- és színháztörténeti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 

megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 

 Színházi műfajok és stílusok történeti szempontú tanulmányozása; az egyes korszakok jellemző 

stílusjegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a látott előadásokban 

FOGALMAK 
realista színjáték, abszurd, groteszk, performansz, a választott dráma- és színháztörténeti 

ismeretanyag szakszókincse 

TÉMAKÖR: Dráma- és színházelmélet 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 

kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit; 

 saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a 

színház formanyelvi sajátosságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A drámai műnem sajátosságai: az epikától és a lírától eltérő sajátságok felismerése és 

meghatározása, egyes drámaszerkezetek 

 A meglévő dráma- és színházelméleti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 

megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 

 Látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház formanyelvi 

sajátosságainak felismerése és azonosítása 

 A dráma/színjáték mint kommunikáció: a dráma/színjáték „nyelve” és a befogadóra gyakorolt 

hatása  

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színházelméleti ismeretek feldolgozása 

(a drámai műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint kommunikáció, a dráma szerkezeti 

felépítése, dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a színházművészet összművészeti 

sajátosságai, színházi szakmák) 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek feldolgozása (a rituális 

játék/szertartásjáték, a tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és a groteszk, 

bábjáték, zenés, tánc- és mozgásszínház) 

 

FOGALMAK 
a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, shakespeare-i 

dramaturgia, a brechti dramaturgia, az abszurd dramaturgia) 

TÉMAKÖR: Kortárs dráma és színház 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a 

kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Napjaink egy-két fontos színházi irányzata és/vagy egy-két választott példa a kortárs 

drámairodalomból; 

 A kortárs színházra vonatkozó meglévő ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése 

megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével; 

 Összművészeti sajátosságok felismerése: a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a látott 

előadásban; 

 A mai magyar színházi élet néhány jelentős alkotója (egy-két színész, rendező, díszlet- és 

jelmeztervező, zeneszerző, koreográfus, kritikus megnevezése/szakmai bemutatása); 

 A mai magyar színházi élet műhelyei (egy választott társulat, együttes, alkotóközösség 

bemutatása); 

 A mai magyar színházi struktúra jellemzői. 

FOGALMAK 
hivatásos színház, kőszínház, alternatív színház, amatőr színház, diákszínjátszás 

TÉMAKÖR: Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás) 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat; 

 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot), 

valamint a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát; 

 használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és 

mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét; 

 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek 

dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában; 

 felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás; prózai, 

zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása 
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 Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság 

(elsősorban saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek, produkciós 

tevékenységformák elsajátítása (beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés, 

a beszédtechnika alapjai, lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása, pódiumműfajok) 

  

FOGALMAK 
színházi kommunikáció, pódiumszínpad, előadóművészet, megjelenítés, részleges megjelenítés, 

stilizáció 

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként értelmezi; 

 felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját; 

 a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (pl. hivatásos vagy amatőr színházi 

társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) 

megtekintése; 

 Az előadásról érvekkel alátámasztott önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása, mások 

véleményének tiszteletben tartása; 

 Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása a látott előadások szóbeli és/vagy írásbeli 

elemzésében (pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a 

színházművészet összművészeti sajátosságai); 

 Látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata; 

 Előadások megközelítése az élmények befogadását elősegítő dramatikus 

tevékenységformákkal; 

 A fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a 

koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek); 

 A színészi, rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői munka alapszintű elemzése; 

 A színházi előadás élményének a művészettel élés egyik lehetséges formájaként, az egyén és a 

világ megértésének lehetőségeként való értelmezése. 

FOGALMAK 
opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, összművészet, rendező, díszlettervező, 

jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, világosító, ügyelő, súgó, kellékes 
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ÉNEK - ZENE 

 

ÉNEK-ZENE    

a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára, 

 

 

mely a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.)Korm rendelet módosításaként megalkotott 5/2020. (I. 31.) 

Korm. rendelet, azaz a 2020-as Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi 

szabályozók (kerettantervek)alapján készült.  

 

Az ének-zene tanórák konkrét céljai és feladatai 

1. A diákok felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 

2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és 

megértéséhez. 

3. Olyan általánosan művelt embereket kell képezni, akik a saját nemzeti hagyományaik 

ismeretével és szeretetével, értői és élvezői lesznek más népek kultúrájának is. 

4. Az egységes magyar nemzeti kultúra megteremtése mellett, utat kell mutatni az őrzés és 

nyitás képességének kialakítására 

5. A kifejező, szöveges éneklés lehetőségeivel élni kell a személyiségfejlesztés területén is 

(ráérzés, tolerancia, átélés, stb.). 

6. A zenei anyanyelvi műveltség írásbeli lehetőségeivel, az írás-olvasás képességének 

fejlesztésével, az elméleti anyag folyamatos tágításával bővüljenek az ismeretek.  

7. Fejlődjön a fantázia és a memória, továbbá erősödjön és fokozódjon a zeneszeretővé válás 

folyamata. 

8. A ritmus, mint kifejezőeszköz, annak belső átélésével váljék tudatossá (megfigyelés, 

utánzás, alkalmazás). Törekedjünk a ritmikában rejlő emocionális tartalom felfogására és 

megértésére (kognitív folyamatban). 

9. A zenetörténeti ismeretek elsajátításának folyamatában törekedni kell arra, hogy a diákok 

képesek legyenek elkülöníteni az egyes korokat, ismerve azok zeneszerzőit, a jellemző 

formákat és műfajokat, a kiemelt művek felismerésével, megnevezésével és a főtémák 

vokális megszólaltatásával. 

10. A zenei nevelés tartalmi munkájában helyet kell adni a tantárgyi koncentrációnak, aminek 

segítségével megismertethetjük azokat az összefüggéseket, amelyek a művészetek 
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fejlődése útján, meghatározott történelmi viszonyok között jöttek létre. A szorosabb 

kapcsolatok lehetőségein keresztül új kapukat kell nyitni főként az anyanyelvhez, az 

irodalomhoz, a történelemhez, a képzőművészetekhez, s a filmművészethez, támogatva 

ezzel a diákokat az érettségi vizsgára való felkészülésben. (A művészek gondolkodás-

módja, megjelenítő ereje és eszköztára: pl.: hogyan ábrázolja történelmünk meghatározó 

egyéniségét / Hunyadi Lászlót – Erkel Ferenc a zeneszerző, Egressy Béni az író és 

Madarász Viktor, a festő – Illetve a Bánk bánt – Erkel Ferenc a zeneszerző, Katona József 

– az író és Káel Csaba, a filmrendező?) 

 

11. Tanításunk középpontjába a zenei élmények kerüljenek, amelyeket igényesen és az 

életkornak megfelelő hangzó szemelvények kiválasztásával lehet megteremteni, ha igazán 

zeneszerető, kiegyensúlyozott nemzedéket szeretnénk felnevelni. 

12. Megfelelő motiválással fokozzuk a tanulói tevékenység intenzitását a művészetekben, az 

iskolában, a külvilágban – a mindennapi életben, a fokozott aktivitás, kreativitás és az 

önállóság megalapozása, kifejlesztése érdekében. 

13. Az ének-zene tanítása során fejlett esztétikai érzéket, fegyelmezett magatartást, közös-ségi 

érzést, gazdag érzelemvilágot és világnézeti-erkölcsi szemléletet kell megvilágítani, 

fejleszteni! 

14. A zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésével és fokozásával igényt kell kialakítani arra, 

hogy minden ember életének szerves részévé váljon a ZENE! 

Kompetenciák 

I. Tiszta, kifejező éneklés 

1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 

2. A tiszta, szép éneklés képességének megalapozása érdekében, követeljük meg a helyes 

testtartás és légzés technikáját, megfelelő artikulálással a beszéd érthetőségét, kulturált-

ságát és a környezet esztétikumát! 

3. A tiszta intonálást, a hangmagasság biztos megtartását és az érthető szövegmondást a 

rendszeres hangképzéssel alapozhatjuk meg. 

4. A hang-, és hallásképzés, ami a zenei írás-olvasás tudását is feltételezi, a zene hatékonyabb 

megismerésére, elemzésére és megszólaltatására is irányul. 

5. Kifejező és átélt éneklés csak abban az esetben várható el, ha a diákok a teljesség igényével 

ismerik a dal témáját, s abból fakadó hangulatát. 
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II. Magyar népzene 

1. Fontos a népdalok szerkezeti felépítése, dallamvonala, hangsora, előadásmódja, stílus-

rétege, azonban ezek az ismeretek csupán elméleti tények. Gondot kell fordítani a hagyo-

mányőrző népnyelv és a magyar népdalok sokirányú megismerésére, hiszen zenei 

anyanyelvünk kultúrája: nemzeti öntudatunk hű tükre. 

2. A népdalokat tudni kell földrajzilag elhelyezni, mert ennek ismeretéből sok mindenre lehet 

következtetni. A népzenei ismeretek mellett beszélni kell az adott területen élő emberek 

életviteléről, szokásaikról, jellemző viseletükről, építkezésükről, munkájukról, mely 

ismeretek segítségével könnyebbé válik a megértés, az elsajátítás és a meg-szerettetés. 

3. A diákok életében kiemelt szerepe van a különféle ritmikai, s egyéb játékoknak, a dalokat 

is eljátszhatják! 

4. A zene és a mozgás együttesét, kölcsönhatását tudatosítani kell, beépítve a magyar nép 

kultúrájába, amivel az új ismereteken túl, a kevésbé „énekes” gyerekeknek is tudunk 

élményt nyújtani! (pl.: A népi hangszerekkel való megismerkedés kapcsán.) 

 

5. El kell érnünk, hogy a diákok tiszteljék és becsüljék Vikár Béla, Bartók Béla és Kodály 

Zoltán életét meghatározó népdalgyűjtő és rendszerező munkáját! Azonban nem szabad 

megfeledkezni a követőkről: Schneider Lajos, Lajtha László, Nagy Miklós, Békefi Antal, 

Borsai Ilona; továbbá a napjainkban is élő népzenekutatókról sem: Olsvai Imre, Barsi Ernő 

és Birinyi József. 

6. Motiváljuk a diákokat, a lakóhelyükön vagy környékükön végzett gyűjtőmunkára, 

különböző szempontok megjelölésével, pl.: népdalgyűjtők, népdalok, népmesék, jelleg-

zetes szavak, viselet, szokások, hagyományok, eszközök, stb.! 

7. Magyar népdalkincsüket soha ne használjuk az elméleti ismeretek illusztrálására, gya-

korlására! 

III. Elméleti ismeretek 

Az általános iskolákban nagyon kevés a muzsikus, illetve a zenei orientáltságú gyermek. 

Azonban az általános műveltség alapjait minden diáknak biztosítani kell! Az elvont, 

bonyolult, magasról érkező levezetések helyett sok játékkal, és szinte észrevétlenül kell 

megértetni, meghallattatni azokat a zenei elemeket, amelyek ismerete nélkülözhetetlen: 

hangközök, hangzatok, hangsorok. A játékok, az ötletes zenei feladatok nem riasztóan 

hatnak majd, hanem sikerélményt jelenthetnek. 

IV. Zenetörténet 

1. Történelmi múltunk meghatározza szemléletünket s alakítja nemzeti meggyőződésünket. 

Feltétlenül gazdagítanunk kell, a sok vihart megélt magyarság, napjainkban felnövő 

nemzedékének történeti dalkincsét! 
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2. Fontos a történelmi háttér tanítása, megismerése, hiszen ennek függvényében élt és alkotott 

minden mester. 

3. Az egyes zenetörténeti korszakot ne szakítsuk meg elméleti ismeretek bővítésével és 

gyakorlásával! Ne okozzunk törést, hiszen csak a folyamatosság vezethet a megértéshez, 

az összefüggések felfedezéséhez, az átlátáshoz! 

4. A tanítási órák anyagába feltétlenül be kell építeni a zeneszerzők  magyar és nemzetközi 

kapcsolatait (pl.: Liszt Ferenc – Richard Wagner, Vajda János, Jókai Mór vagy Bartók 

Béla – Benny Goodman). 

V. Zenehallgatás 

1. A kialakult gyakorlat célszerű és eredményes, azonban nem szabad megtorpanni, tudni kell 

haladó módon tovább lépni. 

2. A népzenei feldolgozások és komolyzenei művek mellett helyet kell kapnia annak a 

zenének is, amelyben a gyerekek maguk is élnek, s amit sajátjuknak tartanak (pl.: 

történelmi rockopera és a musical). 

A helyes értékelés elvei, lehetőségei 

1. Számonkérés, feleltetés helyett természetesen oldott, feszültségmentes, jó hangulatú be-

szélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretek szintjéről! 

2. Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gon-

dokkal vívódó vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban 

és kizárólag a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter 

szöveg tudása, a ritmus és dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is 

fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további előmenetelét és lelkesedését. 

3. A diákok is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra, továbbá növeli 

a felelősségüket és önbizalmukat! 

4. A tanítási órák munkájának minden alkalommal értékteremtőnek kell lennie!  

5. Értékeljük rendszeresen az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos 

szövegmondást, a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok 

elvégzését, a kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét! Minden jó szándékú törekvés a 

tanár részéről a tudás fokozását, a készségek további fejlesztésének hatványozottabb 

lehetőségeit eredményezi. 

6. A zenei műveltség felmérése céljából ne dolgozatot írassunk, hanem „KI NYER MA?” –

szerű játékokat kezdeményezzünk (pl.: Kahoot, LearnigApps, …)! 

A diákok bizonyos százaléka a középiskolában egy egész életére befejezi a szervezett 

keretekben történő ismerkedést a műveltségi területtel. Ezért kizárólag ALAPOS, LELKIIS-

MERETES ELŐKÉSZÜLETEKKEL TANÍTHATUNK! A FELELŐSSÉGÜNK ÓRIÁSI! 
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A tankönyvválasztás szempontjai 

 – feleljen meg a kerettantervnek 

  – feleljen meg az iskola helyi tantervének  

 – nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a megfelelő használatra  

 – jól szolgálja az elsajátítandó ismeretek megértését, a tudás elmélyítését az adott tantárgy helyi tantervébe 

foglaltak tanítását. 

 – segítse az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását 

 – illusztrációs anyaga, betűmérete feleljen meg az életkori sajátosságoknak 

 –  megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére 

 – ébresszen kedvet a művészetek iránt anyagával, illusztrációival 

 – legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai 

 – megfelelő kiegészítő taneszközök, oktatási segédletek kapcsolódnak hozzá (pl., szemléltető tablók, 

kánongyűjtemények, zenehallgatási anyag, digitális tananyag)  

  

 

9-10. évfolyam 

 

A kilencedik és tizedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti és az európai 

azonosságtudat erősítése, a hagyományos és a mai kulturális értékek megismertetése, a tudás 

gazdagítása a zeneművészet eszközeivel. Cél továbbá, hogy a műalkotások által közvetített 

magatartásminták segítsék a nemzethez, közösséghez való viszony elmélyítését és járuljanak 

hozzá a tanulók személyiségfejlődéséhez, szocializációjához, mely egyúttal egy közösség 

fennmaradásának biztosítéka is. 

Az egyes témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. 

A témakörökön belül megjelenő fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési 

feladat több különböző témakörben is megjelenik. Ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a 

komplexitás. 

 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek /Énekes anyag  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Komplex készségfejlesztés. 

 

A zenei anyanyelv ápolásának továbbra is fontos szerepet kell betöltenie, hiszen egy nép 

múltjának legnemesebb értékei őrződnek meg benne: érzelmi tartás, kedélyvilág, vérmérséklet, 
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temperamentum. Mindez a „népdalaink világa” fejezetben átélhető a tanulók számára. A 

dalanyag igazodik életkori sajátosságaikhoz, átélhető élethelyzetekhez, a „mindenre van 

hangja” kodályi megállapításhoz. 

Az előadói készség gazdagítása - a kifejezőkészség, tiszta intonáció, a stílusnak megfelelő 

előadásmód, a közösségi zenélés kiemelten fontos eleme, melynek színvonala a tanár 

igényességén múlik. Legmagasabb szintje a kóruséneklésben testesül meg. 

A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek e két 

évfolyamon a tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 10. évfolyamon a 

korábban hallgatott zeneművek történelmi szemléletmóddal összegződnek, és a tanulók 

megismerkednek a hallgatott zenék kulturális környezetével is. Folyamatos feladat a 

zeneművek műfajának megnevezése, értelmezése. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat,  figyelmet fordít a 20. századi népies 

műdalokra, illetve a zenei rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire isEzek 

sajátos értékrendet képviselnek, társadalmi szerepek szerint formálódnak. A kialakult évezredes 

értékrendhez képest gyakran változó normák miatt a tanár csak naprakész ismerettel tudja az 

ízlésformálás eszközeként alkalmazni. Ezt a rendelkezésére álló szabad órasávban teheti meg. 

Az énekelt zeneművek igényes megszólaltatásához, a zenehallgatási anyag elmélyült 

befogadásához és a zeneművekkel kapcsolatos gondolatok megfogalmazásához, valamint a 

kreatív zenei megnyilvánulásokhoz továbbra is fontos a készségfejlesztés. A korábbi 

évfolyamokon Ritmikai fejlesztés, Hallásfejlesztés és Zenei írás-olvasás elnevezésű témakörök 

a középiskolában Komplex készségfejlesztés elnevezéssel folytatódnak. 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 

tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és tovább 

fejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását 

nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az 

önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik 

meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen 

nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony 
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eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, 

valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek 

mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes 

leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát 

azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. 

A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene 

médiában történő használatát is. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 

ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 

adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok 

társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

 

A 9 -10. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

A tantárgy óraterve 

9-12. évfolyam 

ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 



 

847 

 

 

Heti óraszám 1 1 (1) - 

Éves óraszám 36 36 (36) - 

 

 

 

9. évfolyam 
 A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 
1 36 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zeneművek/Énekes anyag 
10 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
18 óra 

Komplex készségfejlesztés 
6 óra 

Szabadon felhasználható 
2 óra 

Össz. óraszám:  
36 óra 

 

 

 

10. évfolyam 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

10. évfolyam 1 36 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zeneművek/Énekes anyag 
10 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
18 óra 

Komplex készségfejlesztés 
6 óra 

Szabadon felhasználható 
2 óra 

Össz. óraszám:  
36 óra 
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TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 

Népdalaink világa 

Szerelem 

Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok sár; 

Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt régen; Nézd 

meg, lányom; Szerelem, szerelem; Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány havasán; Én is 

voltam, mikor voltam; Hej, révész, révész 

 

Életképek 

Annyi nekem az irigyem; Eddig vendég; Éljen a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, 

igazítsad; Irigyeim sokan vannak; Vígan, vígan 

 

Ünnepek 

Sok számos esztendőket; Paradicsom mezejibe; Víg volt nekem az esztendő; Szent János 

áldása; Üdvözlégy, Szent László király; Sok Zsuzsanna napokat 

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete: 

Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; 

Farkas Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; 

Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; 

J. Haydn: Erdő mélyén – kánon; W. A. Mozart: Jöjj, drága május; Franz Schubert: A hársfa; 

Kodály Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- spirituálé; Oh happy 

day; Ég a város – angol kánon 

 

ISMERETEK  
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- A zsoltár típusú dallamok jellemzői 

- Ugrós és csárdás tánctípusok  

- Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban 

- Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében 

- A tanult dalok kulturális közegének megismerése 

- Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással elsajátított 

műzenei szemelvények éneklése     

- Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése? 

- A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség fejlesztése  

- A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.  

 

 

FOGALMAK 

Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás, dialektus, 

Magyar Népzene Tára 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

- A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

- A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

- Éneklés az iskolai kórusban 

- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

- A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

 

 

 

TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/Zenehallgatási anyag  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 
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Szerelem, barátság 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando di 

Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. jelenet; 

Beethoven: F-dúr románc; Liszt Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – Habanera; G. 

Puccini: Tosca – Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi Mesterdalnokok I. jelenet; G. 

Verdi: Don Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – részletek;  

Ne menj el 

 

Zeneművek és a történelem 

J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát;  Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek 

 

Zeneművek és az irodalom 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek  
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Életképek 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 

Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás  

 

Régi muzsika kertje 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 
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Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám 

Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock 

 

ISMERETEK  

 A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása 

 A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban 

 Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak megismerése 

 A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési 

megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a zeneművek 

nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

 A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és értelmezésére 

alkalmas képességek kialakítása 

 Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése 

 Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége 

  Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi alkotások 

között 

 A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása 

 

FOGALMAK  

Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, dalciklus, duett, motetta, etűd, 

hangfürt. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 Koncertfilm megtekintése 

 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészekről, 

zeneművekről, koncerthelyszínekről 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

 

 

TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12óra 

 

ISMERETEK  

- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmazása 

- A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete 

- A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez  

- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs 

készség fejlődése 

- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

- A zenei formaérzék fejlesztése 
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FOGALMAK  

Minden korábban szereplő fogalom.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

- Ritmikai játékok 

- Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

- Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására. 
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FIZIKA 

FIZIKA HELYI TANTERV 

 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika 

által feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő 

generációk kiemelt feladata.  A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által 

feltárt alapvető törvényszerűségeit igyekezik megismertetni a diákokkal. A törvények 

harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodálva, bemutatja, 

hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába 

állítását. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel az egész 

életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának 

fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél 

kevésbé okozzunk sérülést. A korszerű fizikatanítás célja részben az ismeretek átadása és 

képességek fejlesztése, emellett kiemelt feladat a kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a 

fizika és a technológia kapcsolatának és társadalmi vonatkozásainak bemutatása. 

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, 

mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 

természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet 

megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb 

hangsúlyt. A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan 

működik?” kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények 

segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, 

hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres. A megismerési folyamatban az empíria 

és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges működéséről, a megfigyelt jelenségek 

létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását megfigyelésekkel és kísérletekkel 

képesek vagyunk vizsgálni. A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket 

vezetünk be, analógiákat és modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat 

elkülönítjük, majd minél több tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további 

természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek 

megjelenése és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé 

vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési 

lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell tesztelésében való 

felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése 

másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, 

a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató 

értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell 

vonatkoznia, szerencsés lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy 
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a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre 

rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a 

feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek 

a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a 

teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka 

csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok 

értékelése, az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka. A jól kialakított értékelés 

növeli a motivációt, nagymértékben képes befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres 

teljesítését. 

Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, a tanárnak a 

tanítás módszereit a tanulók, tanulócsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz, képességeik 

kifejlődéséhez és gondolkodásuk sokféleségéhez kell igazítani. A jól megtervezett megismerési 

folyamat segíti a tanulói érdeklődés felkeltését, a tanulási célok elfogadását és a tanulók aktív 

szerepvállalását is. A fizika tantárgy tanításakor a tanulási környezetet úgy kell tehát tervezni, 

hogy az támogassa a különböző aktív tanulási formákat, technikákat, a tanulócsoport 

összetétele, mérete, az iskolákban rendelkezésre álló feltételek függvényében. Ezt segíti elő az 

iskola harmadik emeletén kialakított 2x18 fő kísérletezésére lehetőséget adó labor. Az órák 

többsége, legtöbb esetben csoportbontásban, itt valósulhat meg. 

A helyi tantervet, a kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit figyelembe véve 

alakítottuk ki, hogy az erre épülő tanmenetek segítségével megvalósuljanak a Nat-ban 

megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része 

nem kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz.  

Átfogó célként kitűzött tanulási eredmények  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

1. ismeri a helyét a Világegyetemben, látja a Világegyetem időbeli fejlődését, lehetséges 

jövőjét, az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

2. tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

3. felismeri, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapi tevékenységek során, 

valamint a gyakran használt technikai eszközök működésében; ismeri a világot leíró 

legfontosabb természeti jelenségeket, az azokat leíró fizikai mennyiségeket, azok jelentését, 

jellemző nagyságrendjeit; 

5. gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyel, mér, adatait 

összeveti az egyszerű modellekkel, korábbi ismereteivel. Ennek alapján következtet, megerősít, 

cáfol; 

6. egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől el tudja választani, 

az egyszerűbb számításokat el tudja végezni és a helyes logikai következtetéseket le tudja 

vonni, illetve táblázatokat, ábrákat, grafikonokat tud értelmezni; 

7. tájékozott a Földünket és környezetünket fenyegető globális problémákban, ismeri az emberi 

tevékenység szerepét ezek kialakulásában; 

8. látja a fizikai ismeretek bővülése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi 

események közötti kapcsolatot; 

9. tud önállóan fizikai témájú ismeretterjesztő szövegeket olvasni, a lényeget kiemelni, el tudja 

különíteni a számára világos, valamint a nem érthető, további magyarázatra szoruló részeket; 
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10. tudományos ismereteit érveléssel meg tudja védeni, vita során ki tudja fejteni véleményét, 

érveit és ellenérveit, mérlegelni tudja egy elképzelés tudományos megalapozottságát. 

 

A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az eredmények értelmezése” –fejlesztési 

részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a megfigyeléssel, méréssel, 

kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok megoldásával 

foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom.  

A fizika, mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület 

további tanulási eredményei és a „Fizika művelésének társadalmi vonatkozásai, környezet- és 

természettudatosság - című második fejlesztési terület tanulási eredményei a tudományos 

vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg. A tantervben ehhez megfelelő 

órakeretet biztosítunk. 

A természeti jelenségek és technikai eszközök, technológiák fizikája-című harmadik fejlesztési 

terület tanulási eredményeinek megvalósítását célozza, hogy a helyi tanterv témakörei a 

mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a 

diákok fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban 

megfigyelt, megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. 

 A digitális technológiák használatával kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a 

megfelelő eszközök és programok tanári irányítás melletti önálló használatával biztosítható. Az 

önálló mérések, csoport és projektfeladatok megvalósításával ill. ezek bemutatása során 

folyamatosan érhető el. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy 

tanítására a 9. évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A helyi tanterv 

hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen 

megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai 

fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési 

folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az 

életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon 

fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon 

lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó 

kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, 

a kreativitás) fejlesztésére. Mindez a tanulók aktivitására alapozott, differenciált, 

projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a 

legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika 

tanulmányokat. 

A négyosztályos gimnáziumban akkor is biztosítani kell az alapokat a reál irányú 

későbbi továbbtanulásra, ha a képzés központjában a humán vagy az emelt szintű nyelvi képzés 

áll. Társadalmilag kívánatos, hogy a fiatalok jelentős része a reál alapozást kívánó életpályákon 

(kutató, mérnök, orvos, üzemmérnök, technikus, valamint felsőfokú szakképzés kínálta 
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műszaki szakmák) találja meg helyét társadalomban. Az ilyen diákok számára a rendelkezésre 

álló szűkebb órakeretben kell olyan fizikaoktatást nyújtani (megfelelő matematikai leírással), 

ami biztos alapot ad arra, hogy reál irányú hivatás választása esetén eredményesen folytassa 

tanulmányait. Az utolsó két évben hagyományos heti két órás fakultációs órakeret mellett még 

legalább heti két tanóra szükséges ahhoz, hogy az általános középiskolai oktatási programot 

elvégző fiatal megállja a helyét az egyetemek által elvárt szakirányú felkészültséget tanúsító 

érettségi vizsgán és az egyetemi életben. 
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9. 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 9. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve  óraszám 

Egyszerű mozgások (1, 2)  18 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 12 

Az energia (1,5, 7) 9 

Gépek (1, 4, 5) 4 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12 

Víz és levegő a környezetünkben (1,4, 3) 10 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 7 

Összes óraszám: 72 

 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy 

a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik 

 

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és 

világítás a háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás 

eredményei 
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TÉMAKÖR: EGYSZERŰ MOZGÁSOK 

 ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes 

eszközöket, programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében 

következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, 

a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 

− tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó 

sebességű mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a 

sebesség nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a 

megérkezéshez szükséges időt; 

− ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási 

sebességet számolni; 

− egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az 

elmozdulás mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

− A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó 

nagyságú sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

− Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű 

mozgásával kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő 

kiszámolása 

− A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, 

mozgólépcső, csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 
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− Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának 

jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható 

nehézségi erő vizsgálatával 

− Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

− Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

− A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

− Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

− Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások 

leírására 

FOGALMAK 

Egyenletes mozgás, egyenletesen változó mozgás, szabadesés, vektor, elmozdulás, sebesség, 

átlagsebesség, gyorsulás, nehézségi gyorsulás. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően 

kiválasztott pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-

analízis segítségével 

− Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási 

idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

− Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás 

csökkentése különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

− Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének 

kvantitatív megállapítása 

− Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer 

kialakulásának témakörében 

− Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás 

 

TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája  

 ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait; 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 
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− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 

érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek 

általános érvényességét; 

− tisztában van az erő, mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a 

newtoni dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket 

(nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az 

erők eredőjét; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a 

lendület megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

−  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

− A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

−  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és 

Newton törvényei segítségével 

FOGALMAK 

Lendület, a lendület megmaradása, erő, a dinamika alaptörvénye, nehézségi erő, súlytalanság, 

rugóerő, súrlódási erő, közegellenállás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 

feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 

− Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást 

hogyan lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas 

kísérleti eszköz (pl. változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

− Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek 

tanulmányozása ütközésekről, labdák deformációjáról 

 

TÉMAKÖR: Az energia  

 ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 
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− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a mechanikai munka fogalmát, mértékegységét, a helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia fogalmát és kiszámításuk módját 

− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának 

elvét a mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

− feladatokat old meg az energiamegmaradás elvét felhasználva 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

− A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási 

energia, a munka 

− A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

− Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

− Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében 

− A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 

− Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű), a hatásfok  

FOGALMAK 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, teljesítmény, hatásfok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

− Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

TÉMAKÖR: Gépek  

 ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a 

lényegtelenektől; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi 

eszközeinkben; 
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− néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, 

összeveti az eredményeket a megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

− Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

− Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

− A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

− Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

FOGALMAK 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, egyszerű gép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, 

mechanikus óra, zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük 

felismerése, a működés fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

− A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 

− Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének 

bemutatására 

− Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) 

megfigyelése és működésének magyarázata 

− Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

− Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, 

megértése 

TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, 

hőszigetelés); 

− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 
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− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, 

a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése.   

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a 

hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából 

nevezetes néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték 

és a fajhő;  

− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, 

szublimáció); 

− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti 

magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű 

számításokat végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, 

fajhő), ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 

− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai 

leírását.   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

− Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata 

és értelmezése 

− Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a 

folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

− Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

− Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) 

megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a 

hőmérséklet változásának szempontjából 

− A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

− A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

− Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, 

páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  
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− Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

− A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

− A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai 

magyarázata 

− A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a 

tavakon, jéghegyek  

 

FOGALMAK 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, halmazállapotváltozás, égéshő, fűtőérték, 

olvadás, fagyás, olvadáspont, fagyáspont, párolgás, forrás, lecsapódás, forráspont, 

páratartalom, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

− Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése 

csoportban történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása 

az elkeveredés gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb 

kísérletekkel 

− Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

− A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen 

megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, 

palacsintasütő nyele kevésbé melegedjen? 

− Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos 

ásványvíz segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások 

dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

− Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 

− A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése 

közben 

− A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása 

önálló kísérletezés segítségével 

− Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, 

a hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

−  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

− Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről 

a Titanic elsüllyedésében 

− A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben 
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 ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül 

értelmezi a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó 

tényezőket, ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz 

viselkedésének legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az 

állapothatározók megváltozásával kapcsolatban 

− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – 

működésének fizikai elveit; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

− A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt 

változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai 

mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

− A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai 

magyarázata a hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

− A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

− A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma 

fontossága 

− A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

− A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

− Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával 

kapcsolatban 

FOGALMAK 

 Hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő, kohézió, adhézió, nedvesítő, nem nedvesítő folyadék, 

Bernoulli-törvény, örökmozgó, Izobár, izchor, izoterm, adiabatikus állapotváltozás, egyesített 

gáztörvény , állapotegyenlet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

− Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 

− Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben 

feloldott cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 
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− Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

− A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása 

önálló kísérletezés segítségével 

− Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, 

a hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

−  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

− Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről 

a Titanic elsüllyedésében 

− A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt 

leolvasásával vagy automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok 

megjelenítése és megosztása 

− A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a 

testérzet összehasonlítása 

− A tanteremben található levegő tömegének becslés 

− Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 

 

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a 

természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

− Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

− Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 

lehetősége 

− Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi 

tanulás, önvezérelt működés 

−   
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FOGALMAK 

Ózonpajzs, üvegházhatás, ökológiai lábnyom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz 

hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére 

 

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 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 fizikában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban, energiatudatosan, 

olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni, az 

áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

A 10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Ismétlődő mozgások (1, 2, 9)  19 

Szikrák, villámok (1, 5) 11 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 15 

Generátorok és motorok (1, 5) 10 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 9 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 9 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 11 

Összes óraszám: 108 

 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy 

a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik 
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A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és 

világítás a háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás 

eredményei 

 

TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások 

 ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes 

eszközöket, programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében 

következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, 

egymással való kapcsolatát; 

− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai 

mennyiségeket, néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az 

azt befolyásoló tényezőket. 

− érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és 

a terjedési sebesség fogalmát; 
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− ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, 

keltésének eljárásait; 

− átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a 

gyógyászatban, ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

−  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális 

erő és gyorsulás fogalmának segítségével 

− A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámolása 

− A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

− A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és 

okainak (súrlódási erő) vizsgálata 

− Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  

− A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

− A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a 

sebesség-idő függvény elemzése.  

− A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

− A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel 

(terjedési sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

− Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

− Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok 

jellemzése 

− Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

 

FOGALMAK 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, 

csillapodás, harmonikus rezgőmozgás, mechanikai hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, visszaverődés, törés, interferencia, állóhullám, elhajlás, polarizáció, 

hanghullám, Doppler-jelenség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, 

a jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

− Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás 

készítése 

− Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

− Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, 

normál beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, 

anyaggyűjtés a zajártalomról 
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− Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval 

mérhetjük) 

− Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

− Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

 

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok 

 ÓRASZÁM: 11 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, 

villámcsapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező 

testek közötti erő meghatározására; 

− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, atommag) segítségével  

− A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, 

a csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

− Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

− Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező 

erővonalakkal történő érzékeltetése 

− Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

− A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

FOGALMAK 

Atom, elektron elektromos állapot, elektromos megosztás, elektromos polarizáció, elektromos 

töltés, elektromos térerősség, feszültség, Coulomb-törvény, szuperpozíció elve elektromos 

árnyékolás, csúcshatás, földelés 



 

874 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-

elektroszkóp), ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a 

Coulomb-törvény érzékeltetése 

− Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e 

a készülék?) 

− Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

− A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés 

projektmunkában 

− Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

 

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben  

 ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések 

fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési 

módokat; 

− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb 

megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz 

képesti előnyeivel; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság 

szerepét azok működésében.  

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, 

a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen 

egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes 

elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a 

gépkocsi-, mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás 

meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  
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− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

− értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a 

soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

− ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos 

kapcsolási rajzok használatát; 

− tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

− A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

− Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az 

ellenállás, mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

− Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az 

áramerősség és az ellenállás meghatározására  

− Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

− A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján 

− A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

− A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh 

és a joule kapcsolata 

− Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

− Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és 

a földvezeték feladata) 

− Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

FOGALMAK 

elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos 

kapcsolás, eredő ellenállás, fajlagos ellenállás, biztosíték, földvezeték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata 

(pl. burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  

− Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a 

feszültség és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

− Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi 

szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

− Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

− Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 
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− Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok 

 ÓRASZÁM: 10 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság 

szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram 

mágneses mezőt hoz létre; 

− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati 

vonatkozásait, a váltakozó áram fogalmát; 

− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az 

előállított mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

− Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció 

tanulmányozása révén  

− Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor 

modell készítése  vagy tanulmányozása  

− Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

− A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

− A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

− A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 

− Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

FOGALMAK 

Mágneses mező, magnetométer, mágneses indukció, elektromágnes, Lorentz-erő, 

elektromágneses indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és 

a dinamójáról 

− A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 
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− Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete, 

párhuzamos vezetők közötti erők)  

− Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok 

segítségével 

− A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar tudósok 

(Déri, Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés 

projektmunkában 

− Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az 

interneten található videók segítségével 

− Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló 

eszközök felhasználásával 

− Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez 

használt eszközök megfigyelése a környezetben 

TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban  

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, 

mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a 

röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, 

ismeri a mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok 

kezelését, funkcióját; 

− ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési 

sebesség), azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek 

kapcsolatára vonatkozó egyszerű számításokat végez. 

− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, 

a kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

−  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

− A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

− A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú 

sütő, infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 
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− A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: 

wifi, bluetooth 

− Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

− Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, 

megbeszélése 

− Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

− A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

− A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség) 

− Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott 

színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 

−  

FOGALMAK 

Kondenzátor, tekercs, kapacitás, induktivitás, rezgőkör, antenna, elektromágneses hullám, 

elektromágneses színkép, fény visszaverődése, törése, teljes visszaverődés, fényinterferencia, 

színszóródás, színkeverés, polarizáció, lézer, holográfia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy 

csokoládé eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének 

megállapítása 

− Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők 

alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity) 

− A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett 

síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

 

 

TÉMAKÖR: Képek és látás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt 

változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai 

mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori 

látáshibák (rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a 

dioptria fogalmát; 

− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a 

síktükör; 

− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború 

és homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. 

Egyszerű kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

− Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a 

közlekedésben 

− A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

− A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában 

− Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata 

(optikai szál, mikroszkóp, távcsövek) 

− Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

FOGALMAK 

Fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság, nagyítás, valódi és látszólagos kép, leképezési 

törvény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a 

világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

− Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

− Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

− Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt 

változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai 

mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz 

képesti előnyeivel; 
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− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott 

magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával; 

− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-

modellt, látja a modellek hiányosságait;  

− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség 

segítségével, a megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

− Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a 

fényképezőgép beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 

− Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az 

elektronmikroszkóp nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron 

hullámtermészetével 

− A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott 

fény frekvenciájának segítségével 

− A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

− Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével 

kapcsolatban 

− Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

FOGALMAK 

fényelektromos jelenség; foton; atommodellek; vonalas színkép, elektron hullámtermészete; az 

anyag kettős természete, határozatlansági reláció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen 

eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.) 

− Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen 

hamis legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet 

− Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok 

értelmezéseiről (határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

− A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető 

működési elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

− Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes 

portálok stílusában 
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TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések 

fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési 

módokat; 

− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban 

(Galileo Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest 

Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris 

kölcsönhatás jellemzőit;  

− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és 

tulajdonságait; 

− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

− átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a 

gyakorlati megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a 

csillagok energiatermelésének lényegét;  

− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének 

problémáit; 

− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának 

és stabilitásának tanulmányozása 

− A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

− Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak 

előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

− Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

− Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták 

elleni védekezés lehetőségei 

− Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 
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− Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív 

izotópok veszélyességéről 

FOGALMAK 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, kötési energia, tömeg-energia ekvivalencia, 

maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, szabályozott 

láncreakció, moderátor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával 

kapcsolatban: gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 

− Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. 

Tudományos vita ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán) 

− Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és 

mekkora az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  A 

jelentősebb erőművek helye, fényképe 

− Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát 

érintő cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a 

különböző cikkek a nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek 

megbízhatónak és melyek nem 

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése 

ÓRASZÁM: 11 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait; 

− tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az 

űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új 

nyersanyagforrások felfedezése); 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait;  

−  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 

érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát; 

− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

− el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer 

helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

− átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

− a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények 

szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

− ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai ismeretei alapján 

értelmezi; 

− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai 

környezet legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb 

esetekben megmutatja, hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold 

mozgása során; 

− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget 

− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a 

csillagok lehetséges fejlődési folyamatait. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 

− A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

− A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars 

utazásról 

− Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, 

eszköz ismertetése 

− A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

− A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

− A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 

− Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

− Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság 

kritériumai  

− Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai 

lehetőségeiről, az emberiség előtt álló kihívásokról  

− A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

− Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben 

FOGALMAK 

Bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete 

lyuk, fényév 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. 

stellarium-web.org) 

− A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút 

csillagokra bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, 

csillagászati bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során) 

− Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

− Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 

13), vita a filmjelenet hitelességéről 

− Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA 

honlapján 

− Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

− Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 

 

 

11. ÉVFOLYAM FIZIKA FAKULTÁCIÓ 

 

A 9-10. osztályban tanult fizika alapot ad, de önmagában nem elegendő a fizika érettségi 

vizsga letételéhez, illetve a szakirányú (természettudományos és műszaki) felsőoktatásba 

történő bekapcsolódáshoz. Az eredményes vizsgázáshoz és a továbbtanuláshoz 11-12 

évfolyamon intenzív kiegészítő foglalkozásokat szervezünk. A kiegészítő felkészítés része kell 

legyen a szükséges matematikai ismeretek, a fizikai feladatmegoldás, kísérleti készség 

fejlesztése. A tananyagot mindig az aktuális emelt szintű érettségi követelmény rendszerének 

megfelelően alakítjuk ki. 

A fakultációs órák lehetőséget adnak a törzsanyag kiegészítésére nehezebb matematikai 

számítások bemutatására., Bonyolultabb, de szemléletformáló kísérletek, mérések elvégzésére, 

diszkutálására, amelyek, a mindenki számára kötelező tananyagból időhiány miatt kimaradtak.  

A 11. évfolyamon a fizika fakultáció óraszáma heti 3 (108 óra) 

A 12. évfolyamon a fizika fakultáció óraszáma heti 2 (64 óra) 

 

 

1. Mechanika: 

 A kinematika alapjai 9 óra 

 A dinamika alapjai  9 óra 

 Munka energia, teljesítmény  9 óra 

 Egyensúlyok, egyszerű gépek  9 óra 

 Körmozgás  9 óra 
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 Rezgések  9 óra 

 Hullámok 9 óra 

2. Hőtan 

 Hőtágulás  9 óra 

 Állapotegyenlet, gáztörvények  9 óra 

 Belső energia  9 óra 

 Halmazállapot-változások  9 óra 

 

3. Számonkérés, kísérletek    9 óra 

Összesen:  108 óra 

 

 

12. ÉVFOLYAM FIZIKA FAKULTÁCIÓ 

 

Az érettségi évében a fakultáció jó alkalmat kínál a teljes gimnáziumi tananyag feladatokon 

keresztül történő rendszerező átismétléséhez, egyben a felvételi vizsgára való felkészítésére is. 

1. Elektromosság  

 Elektrosztatika    6 óra 

 Egyenáramok    6 óra 

2. Elektromágneses jelenségek  

 A mágneses indukció   6 óra 

 Váltakozó áramú áramkörök  4 óra 

 Elektromágneses hullámok  4 óra 

 Fénytan     4 óra 

3. Magfizika     4 óra 

4. Csillagászat    4 óra 

5. Érettségi feladatsorok   10 óra 

6. Kísérletek     10 óra 

7. Számonkérés    6 óra 

Összesen :   64 óra 
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FÖLDRAJZ 

Földrajz helyi tanterv 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait 

– a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 

ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen 

interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-

gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó 

tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint 

egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése 

és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az 

egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen 

súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi 

szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi 

okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért 

kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 

önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 

tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz 

a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 

szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind 

pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak 

megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok 

újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített 

adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, 

szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, 

értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé 

tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, 

tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, 

hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, 

problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 

gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, 
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valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 

információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős 

és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, 

a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható 

környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már 

észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és 

bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró 

magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 

térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a 

tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja 

a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális 

folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan 

befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a 

nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti 

értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás 

hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges 

természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás 

hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő 

vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 

fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmi-

gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus 

érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 

etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, 

egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 

elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 

állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a 

mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával 

hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy 

komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, 

gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú 

pályaorientációját is jelentősen támogatja. 
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A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 

járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 

elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, 

támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás 

képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, 

társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós 

térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például 

újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 

tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális 

térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 

összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 

fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a 

tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 

kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 

képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 

azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 

folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe 
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kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel 

párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 

körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetencia fejlődésére. 
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9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi, 

természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva 

a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, 

építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető 

információkra. 

A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok 

közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet, 

valamint a geoszférák természeti folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és 

megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és 

hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok felismerését, 

illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok 

feltárását. A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági 

folyamatainak, a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli 

sajátosságainak feltárása a tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az 

egész bolygónk jövőjét meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra 

visszavezethető problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind 

nagyobb mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú 

feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása során 

elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok 

bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) 

megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, 

képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a 

tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú 

felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok 

befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben, illetve 

földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy 

a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és környezeti 

kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a 

földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és 

felelős véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős 

döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény 

arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit. 
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A 9–10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek 

bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák 

jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember geoszférákat 

befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben 

való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. évfolyamos 

földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:  

– földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer 

fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg; 

– feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző 

szempontok alapján rendszerezi azokat; 

– földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket 

értelmezi; 

– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel; 

– önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek 

megfelelően a tanuló:  

– céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális 

információforrásokat és adatbázisokat; 

– adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;  

– földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban; 

– megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal, 

országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz 

fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez; 

– digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat, 

törvényszerűségeket, összefüggéseket. 

 

A 9–10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 

A kőzetburok 11 

A légkör 9 

A vízburok 7 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 7 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 17 
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Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 9 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 14 

Összes óraszám 102 

9. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos 

és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a 

Naprendszerben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és 

légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint 

a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló 

és szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése 

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 

– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és 

műholdfelvételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a 

rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és 

szintetizáló gondolkodás fejlesztése 
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– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az 

értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

– A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi 

jellemvonásainak kiemelésével 

– A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

– Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

– Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

FOGALMAK 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupiter-

típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia, 

helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok 

alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában 

– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek 

tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek 

segítségével  

– Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, 

vizualizációk tanulmányozása 

– Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól 

– A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése 

– Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában 

– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) 

időszámítási feladatok megoldása 

– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

TÉMAKÖR: A kőzetburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között; 

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit, 

tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, 

terhelhetősége közti összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a 

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló 

és szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével 

a földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, 

fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése 

– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az 

ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató 

forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő 

gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld felépítésének törvényszerűségei 

– Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, 

hegységképződés), összefüggéseik 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus 

energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

– Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, 

a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 

FOGALMAK 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés, 

vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, 

mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány, 

magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, 

gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit, tufa 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrikai-lemez, (Szomáli-lemez, Núbiai-lemez) Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, 

Pacifikus-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez 

(Filippínó-lemez), Nazca-lemez, Karibi-lemez, Arab-lemez; Japán-árok, Mariana-árok, Puerto 

ricoi-árok; Eurázsiai-, Kaledóniai-, Pacifikus-, Variszkuszi-hegységrendszer tagjai, 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv, Hekla, Laki, Mauna Loa, Mauna kea, Fuji, 

Krakatau 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről 

– Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, 

vulkánkitöréskor, cunami esetén? 
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– A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése 

– Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről 

– Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az 

Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén 

– Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás 

készítése az egyes kőzetekhez 

– A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd 

csoportosítása a tanult szempontok alapján 

– Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok, 

kockázatok és veszélyek témakörében 

– Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a 

lemeztektonikával kapcsolatban 

– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek 

megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 

TÉMAKÖR: A légkör 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben 

bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a 

lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni; 

– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt 

fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a 

rendszerben való gondolkodás fejlesztése  

– Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a 

digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok 

szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  
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– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és 

alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és 

közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, 

valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése 

– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, 

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a 

szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

– A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

– Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: 

ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

– A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

– Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

– Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

– Földi légkörzés, monszunszelek 

– A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, 

éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények 

– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási 

stratégiák 

FOGALMAK 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, 

melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, 

időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, 

monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online 

adatok felhasználásával  

– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós 

adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával 

– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 

– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok 

ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 

– Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online 

forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

– Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán 

– Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak 

hasznosítása a mindennapi életben 

– Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben 

– Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése 

– A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen 

– Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális 

problémáival kapcsolatban 
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– Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel 

TÉMAKÖR: A vízburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és 

gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, 

védelmének szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható 

következményekkel; 

– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és 

éghajlatváltozás rendszerében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának 

erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok 

szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek 

igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése 

kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és 

minőségi védelme 

FOGALMAK 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, 

belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, 

tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, 

ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib 

(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger 
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Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő-tó, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, 

Hévízi-tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Nyasza-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, 

Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonasz, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Jenyiszej, Léna, Pó, Rajna, 

Odera, Visztula, Sárga-folyó, Temze, Volga, Indus, Gangesz, Brahmaputra, Tigris, Eufrátesz, 

Nílus, Paraná, Orinoco   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Kanári-áramlás, Benguela-áramlás, 

Humboldt-áramlás, Oja-shio, Kuro-shio 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom 

kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése, 

reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása 

gondolattérkép elkészítésével 

– Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, 

a program lebonyolítása 

– Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények 

értelmezése 

– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a 

vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 

TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének 

egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

– összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági 

jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait; 

– bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző 

felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, 

felszíni és felszín alatti formakincset. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve 

példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági 

következményeit, összefüggéseit;  

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák 

fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a 

rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

reális értékelésének kialakítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe 

történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának 

tükrében 

– A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 

– A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

– Az ember felszínformáló tevékenysége 

– Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

– Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

– A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai, 

függőleges övezetességű területek 

– A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi 

övezetekben 

FOGALMAK 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, 

zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás, 

lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, 

villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, 

hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer 

alkalmazásával 

– Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet 

felhasználásával 

– Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus 

elemekkel vagy online interaktív tervezővel 
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– A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok 

összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem 

fontosságának igazolása 

– Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának 

megfigyelésére 

– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti 

és turisztikai jelentőségéről 

– A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy 

képzeletbeli földrészen 

– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek 

éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján  

– Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása 

csoportmunkában 

– Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása 

– A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus 

kialakítása 

– Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek 

– Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése 

TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és 

következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző 

folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint 

demográfiai folyamatokat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, 

országot, országcsoportot.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a 

vitakultúra fejlesztése 
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– A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel 

társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

– A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, 

migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

– A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális 

globalizáció földrajzi összefüggései 

– A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város 

kapcsolatrendszerének bemutatása 

– A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

– A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális 

problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása  

– A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás 

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

– Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős 

és tényeken alapuló véleményalkotás 

FOGALMAK  

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa, 

korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros 

(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország 

demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása  

– Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái 

segítségével 

– Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes 

alkalmazások segítségével 

– Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, 

városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás 

eredményének bemutatása 

– Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási 

és kulturális sokszínűségének bemutatására 

– Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a 

vélemények rendszerezése csoportmunkában 

– A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok 

megfogalmazása a település fejlesztésére  

– A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása 

városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

– Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 
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TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását, 

bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás 

folyamatát; 

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi 

szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók 

adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző 

térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 

– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó 

jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális 

világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja 

az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi 

a felzárkózást segítő eszközöket;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének 

feltételeit, jellemző vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti 

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek 

elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő 

reflektálás képességének fejlesztése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak 

elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság 

gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének 

fejlesztése 
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– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és 

fejlesztése 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével 

a komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzői 

– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban 

történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban 

– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek 

elemzése 

– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 

– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás 

nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző 

kultúrák iránti tolerancia fejlesztése 

FOGALMAK  

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, 

transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, 

újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-

Britannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, 

Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága, 

Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, 

Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, 
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Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, 

Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, 

Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, 

Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, 

Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, 

Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, 

Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, 

Tokió, Újdelhi 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek 

segítségével 

– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges 

telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők ábrázolása fürtábrán 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és 

következményekről 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 
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– A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex 

bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával 

– Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok 

kapcsolatrendszerének bemutatására 

– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, 

pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

– A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

– A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának 

bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával 

10. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, 

megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az 

Európai Unióban 

– Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a 

nemzeti identitás erősítése 

– Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a 

véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán 

alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, 

Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

FOGALMAK  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi 

fejlettségi különbség, eurorégió 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Régiók, megyék 
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Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, 

Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, 

Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 

Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, 

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, 

Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, 

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, 

Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás 

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése 

– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható 

munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése 

– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek 

megvitatása 

– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-

as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 

– Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, 

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, 

ciánszennyezés a Tiszán 

– Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával 

– Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és 

pusztuló, leszakadó területeiről 

– Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági 

folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

– Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló 

információgyűjtés alapján 

– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és 

következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek 

alkalmazásával 

– Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és 

azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

– A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása 

többféle forrás felhasználásával 

TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok 

összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 
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– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük 

okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a 

lehetséges következményeket;  

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel 

előnyeit és kockázatait; 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős 

pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával 

a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás 

és a vitakultúra fejlesztése 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és 

értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és 

a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi 

gondolkodás fejlesztése érdekében 

– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott 

véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok, 

helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás 

képességének fejlesztése 

– A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása 

– Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a 

kiadások mérlegelése 

– A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, 

a mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

– A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK  

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású 

hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, 

BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, 

támogatott hitel, önerő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl. 

folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás 

vállalása) 

– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, 

tájékozódás elektronikus kiadványok segítségével 
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– Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi 

hírekkel kapcsolatban 

– A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel 

– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása 

szimulációs gyakorlat keretében 

– Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség – 

befektetési lehetőségeinek mérlegelése 

– Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének 

bemutatására 

– Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a 

látottak megbeszélése 

– Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése 

– Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában 

– A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi, 

gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása 

TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, 

gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú 

természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk 

okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

– rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok 

kölcsönhatásait; 

– a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti 

és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit, 

bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a 

nemzetközi összefogás szükségességét; 

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz 

meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 
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– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a 

termelésben és a fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés 

példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti 

szempontokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok 

kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 

– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális 

szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való 

felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 

– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti 

és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük 

lehetséges módjai és azok nehézségei 

– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása 

– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a 

tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése 

– A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

– A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi 

szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége 

– A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a 

környezet védelme érdekében 

FOGALMAK  

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai 

lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, 

vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális 

klímaváltozás, népességrobbanás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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– Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata, 

mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás 

értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák 

feltárása)  

– Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok 

rendszerezése, megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a 

tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás) 

magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények 

ütköztetése 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti 

téma tárgyalására 

– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, 

energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok 

készítése 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

– Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére 

(pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió) 

– Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre 

– Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás 

mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével  

– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának 

elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése 

– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, 

véleményütköztetés 

– Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal 

– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a 

víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány 

mint konfliktusforrás) 

– Vita a fenntartható gazdaságról 
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DIGITÁLIS KULTÚRA 

 

4 évfolyamos képzés 

Évfolyam 
9. 10. 11. 12. 

Évi óraszám 72 36 72 0 

Heti óraszám 2 1 2 0 

Nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos képzés 

Évfolyam 
9Ny 9. 10. 11. 12. 

Évi óraszám 108 72 36 72 0 

Heti óraszám 3 2 1 2 0 

Érettségi felkészítő (évfolyam szinten szervezett) 

Évfolyam 
11.  12. 

Évi óraszám 72 64 

Heti óraszám 2 2 
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Digitális kultúra 

Ahhoz hogy tanítványaink majd sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a 
gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a rájuk váró feladatok digitális eszközökkel, 
eljárásokkal történő megoldását is.  
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és célszerű 
megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók kreativitásának és 
együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb 
absztrakciós szintre.  
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben, és a kerettantervben rögzített 
kulcskompetenciákat fejleszti, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
A keretanterv tartalmazza a tanulási eredményeket, a fogalmakat, a javasolt tevékenységeket. 
A tantervünkben a fejlesztési feladatainkat emeltük ki.  
A módszerek kiválasztását befolyásoló tényezőknek tekintjük a pedagógus és a diákok sajátosságait, az 
oktatási tartalmat, az oktatási stratégiákat, és a változatosságot. Alkalmazhatjuk az előadást, a 
magyarázatot, elbeszélést, tanulói kiselőadást, vitát, szemléltetést, projektmódszert, tanulási 
szerződést, kooperatív tanulást, az irányított beszélgetést, csoportos megbeszélést, modellezést, 
szimulációt, gamifikációt, szerepjátékot, önfejlesztést, házi feladatot, egyéni munkát, páros munkát, 
differenciálást, csoport munkát, frontális munkát, hálózati munkát. 
A pedagógiai programban levő értékelési formákat alkalmazzuk. 
Több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő témákkal is foglalkozunk, akár teeam tanítás során is. 
Fontos szerepet játszik az aktív tanulás. Foglalkozunk az egyénre szabott tanulási lehetőségekkel, a 
képesség-kibontakoztatásának támogatásával. 
 

9. nyelvi előkészítő évfolyam 
A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Algoritmizálás, programozás 5 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 31 

Számítógépes grafika 6 

Multimédiás dokumentumok készítése 12 

Online kommunikáció 6 

Publikálás a világhálón 12 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 3 

A digitális eszközök használata 6 

Szabadon felhasználható 9 

Összes óraszám: 108 

A különböző általános iskolákból érkező tanulóknál célként jelenik meg az elméleti tudás 
rendszerezése, elmélyítése, és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével a  differenciált 
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kompetenciafejlesztés. A fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, 
egyéni érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek, de feladatunk az új 
környezetben a tanulók közötti együttműködés kialakítása is. 
Az ismeretszerzés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok 
életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is szerepet kapnak. 
A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb problémákon – együttműködésben a 
többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük digitális 
kultúrájukat. 

9–10. évfolyam 
A 9–10. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 25 

Információs társadalom, e-Világ 3 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 11 

Számítógépes grafika 14 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 4 

Publikálás a világhálón 14 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 5 

A digitális eszközök használata 6 

Szabadon felhasználható  6 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 
lehetséges módjának megismerése 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

 Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

 Az objektumorientált szemlélet megalapozása 
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 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az információ megjelenési formái, jellemzői 

 Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

 A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

 Személyhez köthető információk és azok védelme 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

TÉMAKÖR: SZÖVEGSZERKESZTÉS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tipográfiai ismeretek 

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 
tartalomjegyzék létrehozása 

 Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

 A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

 Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

 Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

 Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

 Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 
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 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 
transzformációk: elforgatás, tükrözés 

 Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 
csoportosítás, kettőzés, klónozás 

 Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

 Elemi műveletek 3D-s modellel 

TÉMAKÖR: MULTIMÉDIÁS DOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Multimédia állományok manipulálása 

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok 
létrehozása 

 Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ 

Javasolt óraszám: 4 ÓRA 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az online kommunikáció jellemzői 

 Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

 Az online közösségek szerepe, működése 

Témakör: Publikálás a világhálón 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

 Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

 Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége 

 Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok, 
fájlformátumok 

 Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 
rendszerben 

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához 

 Összetett webdokumentum készítése 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adatok táblázatos elrendezése 

 Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

 Szám, szöveg, logikai típusok. dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

 Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

 Cellahivatkozások használata 

 Függvények használata, paraméterezése 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 
számítások, adatok keresése 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Strukturált adattárolás 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

 Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

 Szűrési feltételek megadása 

 Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

 A digitális eszközök főbb egységei 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

11. évfolyam 
A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 
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Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 20 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 4 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 20 

A digitális eszközök használata 2 

Szabadon felhasználható 4 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az algoritmikusgondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy 
algoritmusleíró eszköz segítségével 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lepésenkénti finomítás elvei 
alapján 

 Egyszerű típusalgoritmus használata 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

 Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

 Objektumorientált szemlélet 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

 A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 

 Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

 Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

 Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tipográfiai ismeretek 

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása 

 Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 

 Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

 A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

 A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szám, szöveg, logikai típusok 

 Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása. 
Egyéni számformátum kialakítása 

 Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

 Adatok bevitele különböző forrásokból 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Adatok elemzése, csoportosítása 

 Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

 Számítások végzése nagy adathalmazokon 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Strukturált adattárolás 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

 Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

 Lekérdezések készítése 

 Szűrési feltételek megadása 

 Függvényhasználat adatok összesítésére 

 Jelentések készítése 

 Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

 Közérdekű adatbázisok elérése 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 
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11. évfolyam fakultáció 
A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók továbbtanulási 

szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy emelt szinten érettségi 

vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga követelményrendszerére. Esetükben a 

tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így például az ott elvárt elméleti ismeretek 

rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a tanulók a gimnázium befejezése után vagy 

továbbtanulnak, vagy a munka világában helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos 

azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek 

a digitális eszközök alkalmazásának terén elvárnak. 

Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek le, 

módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált adatbázis-

kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg, melyekkel jól 

szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az információszerzés 

érdekében. 

A 11. évfolyamon fontos szerepet kapnak az olyan összetett problémák digitális eszközökkel történő 

megoldása, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási intézményben végzett 

kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan projektmunkát végeznek, amelyekben 

együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran távol eső probléma feldolgozása során kell 

egyszerre többféle digitális eszközt és programot használniuk.  

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy fakultációs óraszáma: 136 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 40 

Információs társadalom, e-Világ, hálózati ismeretek 12 

Mobiltechnológiai ismeretek 8 

Szövegszerkesztés 6 

Online kommunikáció 4 

Táblázatkezelés 22 

Adatbázis-kezelés 40 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 136 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 



 

921 

 

 

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, 

logikai; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 ismeri az összetett adattípusokat: tömb, lista, sor, verem 

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 

programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy 

algoritmusleíró eszköz segítségével 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei 

alapján 

 Egyszerű típusalgoritmus használata 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

 Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

 Objektumorientált szemlélet 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész szám, valós 

szám, karakter, szöveg, vektor, lista, sor, verem, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat 

TEVÉKENYSÉGEK 
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 Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának tervezése és 

kódolása 

 Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás, lineáris keresés, 

kiválogatás – használatát igénylő problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok 

használatával 

 Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban 

önállóan és teammunkában 

 Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is 

 A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak, 

metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. memória játék) 

 Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a 

felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli 

felülete) 

 Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában 

 A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban, 

programban, tapasztalatok közös megbeszélése 

 Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas 

mintaadatok előállítása és használata 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

 Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési 

eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok, 

demográfiai modellek) 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ, hálózati ismeretek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-

gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel, a hálózat jelene, 

erőforrások, elemei, csatlakozás az internethez 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

 tisztában van a hálózatba kapcsolódás technológiai lehetőségeivel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

 A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 

 Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 
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 Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

 LAN technológiák, helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása, hálózati eszközök 

FOGALMAK 
e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfélkapu, 

GDPR, adatbiztonság, információvédelem, IP, hálózati címzés, protokoll 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik 

generációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyintézés 

és e-állampolgárság 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

 egyszerű hálózat modellezése 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére vonatkozó 

igényeit megfogalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat; 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

 Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 
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 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 
mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, 

oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, 

alkalmazásspecifikáció, hozzáférési pont, biztonsági protokoll, autentikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján 

 Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye 

alapján 

 Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak 

meghatározása 

 egyszerű vezetéknélküli hálózat modellezése 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival; 

 adatokat táblázatba rendez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tipográfiai ismeretek 

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása 

 Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 

 Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

FOGALMAK 
karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott dokumentum, 

megjegyzés, korrektúra, változások követése, kördokumentum, körímél 
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TEVÉKENYSÉGEK 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, például 

tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából 

 Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék beszúrása, 

ábrajegyzék beszúrása 

 Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom 

létrehozása 

 Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum 

tartalmának közös véleményezése 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

 A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

 A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

FOGALMAK 
felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és felhőalkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek 

tudatosítása 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása  

 Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során 
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 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online 

kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata 

 Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más 

tantárgyak tanulása során 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel komplex adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 nagy adathalmazokat tud kezelni; 

 az adatokat diagramon szemlélteti. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szám, szöveg, logikai típusok 

 Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása. 

Egyéni számformátum kialakítása 

 Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

 Adatok bevitele különböző forrásokból 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Adatok elemzése, csoportosítása 

 Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

 Számítások végzése nagy adathalmazokon 

 Feltételes formázás 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

FOGALMAK 
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és logikai 

típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum, egyéni 

számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés, szűrés, irányított szűrés, adatok kiemelése 

formázással, feltételes formázás, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 
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 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

elterjedt táblázatkezelő programban 

 Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen 

 Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

 Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével, és következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki; 

 strukturált lekérdező nyelvet használ 

 a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ, 

jelentéseket nyomtat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

 grafikus kezelőfelület nélkül is igény szerint képes lekérdezni 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Strukturált adattárolás 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

 Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

 Lekérdezések készítése, SQL nyelv használata 

 Szűrési feltételek megadása 

 Függvényhasználat adatok összesítésére 

 Jelentések készítése 

 Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

 Közérdekű adatbázisok elérése 

FOGALMAK 
adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés, jelentés; 

adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság, SQL lekérdező nyelv 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például menetrendekből, film- 

és kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az elektronikus naplóból 
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 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból adatbázis-

kezelő rendszer segítségével grafikusan és SQL nyelv segítségével is 

 Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz 

táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett 

 A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése és adatbázis-kezelő programba való bevitele 

 Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, összesítő 

függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések levonása 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete 

egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 
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 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 

FOGALMAK 
ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és 

védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, 

jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka digitális eszközökkel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat 

segítségével 

 Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 
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12. évfolyam fakultáció 
A 12. évfolyamon a digitális kultúra választható tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók 

továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy emelt 

szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga követelményrendszerére. 

Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így például az ott elvárt elméleti 

ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a tanulók a gimnázium befejezése után 

vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára 

fontos azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a 

munkahelyek a digitális eszközök alkalmazásának terén elvárnak. 

A 12. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy fakultációs óraszáma: 64 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 30 

Információs társadalom, e-Világ, hálózati ismeretek 6 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Publikálás a világhálón 4 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 4 

Adatbázis-kezelés 12 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 64 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az összetett problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 ismeri az összetett adattípusokat: tömb, lista, sor, verem, halmaz, szótár 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének szolgáltatásait (fájlba írás, olvasás, kivételkezelés) 

 problémamegoldáshoz összetett adatszerkezetet választ, algoritmust hoz létre, és azt egy magas 

szintű formális programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Egyszerű és összetett algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei alapján 

 Egyszerű és összetett típusalgoritmus használata 

 Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

 Objektumorientált szemlélet 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, vektor, lista, sor, 

verem, halmaz, szótár logikai adat, egyszerű és összetett algoritmusok tervezése, vezérlési 

szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, 

hibajavítás, hatékonyságvizsgálat 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok algoritmusának tervezése és kódolása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás, lineáris keresés, 

kiválogatás, rendezés és ezek egymásba építése – használatát igénylő problémamegoldás iskolai 

vagy közcélú adathalmazok használatával 

 Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban 

önállóan és teammunkában 

 Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is 

 A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak, 

metódusainak használatát igénylő feladatok 

 Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a 

felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli 

felülete) 

 Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában 

 A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban, 

programban, tapasztalatok közös megbeszélése 

 Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas 

mintaadatok előállítása és használata 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 
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 Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési 

eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok, 

demográfiai modellek) 
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TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ, hálózati ismeretek 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ biztonsági és jogi kérdéseivel, a hálózati erőforrásokkal 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

 tisztában van a hálózatba kapcsolódás technológiai lehetőségeivel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

 Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

 Hálózati technológiák 

 WAN technológiák, helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása, hálózati eszközök 

FOGALMAK 
adatbiztonság, információvédelem, IP, hálózati címzés, protokoll, hálózati szolgáltatások, DHCP, 

forgalomirányítás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a hálózat működésével kapcsolatban 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

 egyszerű hálózat modellezése, biztonsági eljárások beépítse, forgalomirányítás 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat; 

 ismeri a mobiltechnológia elméleti alapjait 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A mobileszközök kezelőfelületének egyedi igényekhez beállítása 
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 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

 Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 
mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, 

oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, 

alkalmazásspecifikáció, hozzáférési pont, biztonsági protokoll, autentikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye 

alapján 

 Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak 

meghatározása 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 weboldalt hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a sablonok, az előre definiált stílusok használatáról; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

 Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

 Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége 

 Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 
rendszerben 

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához 

FOGALMAK 
HTML nyelv elemei, bekezdés, sor, oldal kialakítása, stílus, sablon, CSS, publikálás, tárhely, FTP, HTTP, 

HTTPS 
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TEVÉKENYSÉGEK 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó weboldal létrehozása és publikálása 

 Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom 

létrehozása 
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TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

 A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

 A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

FOGALMAK 
felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és felhőalkalmazások használata 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása  

 Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online 

kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata 

 Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más 

tantárgyak tanulása során 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 táblázatkezelővel komplex adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 nagy adathalmazokat tud kezelni; 

 az adatokat diagramon szemlélteti. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása. 

Egyéni számformátum kialakítása 

 Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

 Adatok bevitele különböző forrásokból 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Adatok elemzése, csoportosítása 

 Számítások végzése nagy adathalmazokon 

 Feltételes formázás 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

FOGALMAK 
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és logikai 

típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum, egyéni 

számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés, szűrés, irányított szűrés, adatok kiemelése 

formázással, feltételes formázás, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

elterjedt táblázatkezelő programban 

 Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen 

 Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

 Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével, és következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki; 

 strukturált lekérdező nyelvet használ 

 a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ, 

jelentéseket nyomtat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az adatbázis-kezelés fogalmait; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 
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 összetett lekérdezést készít strukturált lekérdező nyelv segítségével 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Strukturált adattárolás 

 Az adatbázis-tervezés alapjai 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

 Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

 Lekérdezések készítése, SQL nyelv használata 

 Szűrési feltételek megadása 

 Függvényhasználat adatok összesítésére 

 Jelentések készítése 

 Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

 Közérdekű adatbázisok elérése 

FOGALMAK 
adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés, jelentés; 

adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság, SQL lekérdező nyelv 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból adatbázis-

kezelő rendszer segítségével grafikusan és SQL nyelv segítségével is 

 A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése és adatbázis-kezelő programba való bevitele, feldolgozása 

 Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, összesítő 

függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések levonása 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek kölcsönhatását 
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 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete 

egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat szolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 A digitális eszközök főbb egységei, azok kölcsönhatása 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 

FOGALMAK 
ergonómia; hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, 

mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus 

információkezelés, távmunka digitális eszközökkel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat 

segítségével 

 Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 
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KÉMIA 

 

HELYI TANTERV: KÉMIA  

Általános tudnivalók 

Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány különválik 

tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi logika felé haladva, de a társtudományok ismeretanyagát 

szorosan a tananyagba integrálva építik és fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását.  

Óraszámok 

4 évfolyamos képzés 

Évfolyamok 9. 10. 11. 12. 

Heti  

óraszám 

1 2 0 0 

Éves  

óraszám 

36 72 0 0 

 Angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos képzés 

Német nemzetiségi nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos képzés 

Évfolyamok 9ny 9. 10. 11. 12. 

Heti  

óraszám 

0 1 2 0 0 

Éves  

óraszám 

0 36 72 0 0 

Emelt szintű csoport (évfolyam szinten szervezett)  

Évfolyamok 11. 12. 

Heti  

óraszám 

2+1 2 

Éves  

óraszám 

72+36 64 
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Célok 

A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja tehát egyrészt a természettudományos szemléletmód 

továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé 

történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát 

továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet 

elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek bizonyos 

mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő szennyezése, tisztítása; 

a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; gyógyszerek és „csodaszerek”. 

A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak által 

közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé rendeződjenek. 14–16 éves korban a 

tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, 

érzékeli és érti az ellentmondásos helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon 

nyitott.  

Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a logikus 

gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező magyarázatokat. A tananyag 

felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának logikájához.  

Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák (Nat) 

Tanulás kompetenciái  

− A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli a hétköznapi életben, a 

tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, a kémiához 

kapcsolódó információkat.  

− A rendszerezett és értékelt természettudományos információkat társaival megosztja. 

Kommunikációs kompetenciák  

− A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a 

legfontosabb természettudományos, különösen a kémiához kapcsolható legalapvetőbb 

szaknyelvi kifejezéseket.  

− Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari 

tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges 

feladatot old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk 

üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya számára. 

Digitális kompetenciák  

− A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai tárgyú tartalmak keresésére, 

értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott adatok kiértékelésére.  

− Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen értelmezhetők az 

áltudományos tartalmak a világhálón.  

− A technológia felhasználásával a tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg 

modelleket, animációkat készít különböző témakörökben.  
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− A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus 

módon.  

Matematikai, gondolkodási kompetenciák  

− A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló 

következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések meghozatalában.  

− A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket 

megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége.  

− A kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami 

alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

− A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos tevékenység.  

− A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló felismeri 

feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 

tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet 

vállal. 

Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

− A tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  

− A tanuló a kémiaórai tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá 

teszi arra, hogy képes legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és 

rugalmasan alkalmazkodni.  

− Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, 

lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat 

mérlegeli.  

− Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

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 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 megfelelőek legyenek. A 

hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kapnak arra, hogy 

a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 
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csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Feltételek 

személyi feltétel 

− kémia szakos középiskolai tanár 

tanulói segédlet 

− digitális tananyagok (pl. tankönyv, megosztott ppt) 
− négyjegyű függvénytáblázat 
− google classroom, tablet / okostelefon 
− tanulókísérletekhez szükséges kémiai eszközök 

tanári segédlet 

− kézikönyvek, tanmenetek 
− kémiai eszközök (kémcsövek, kémcsőállványok, Bunsen-égők, lombikok, 

vegyszerkanál, üvegbot, szűrőpapír, tölcsér, vasállvány, vasháromláb, fogók, üvegkád, 

csipesz, tanulói mérleg, tálcák, óraüveg stb.) 
− vegyszerek, oldatok, vegyszergyűjtő edények 
− faliképek (periódusos rendszer, standardpotenciál-táblázat stb.), táblák 
− modellek 
− interaktív tábla, számítógép 
− megfelelően felszerelt természettudományos szaktanterem (labor) 
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9–10. évfolyam 

Célok 

− A mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai 

ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a 

kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.  
− 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. 
− Az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az alapjait annak 

is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után – sikeres érettségi 

vizsgát tegyenek kémiából.  

A tananyag felépítése és a tevékenységi formák kapcsolata 

A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a kontextus- 

vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a jelenségek értelmezéséhez 

szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít 

azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is tanulni szeretnék a kémiát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák használatára 

is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív 

megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, következtetések 

levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a természettudományok iránt 

fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A humán érdeklődésű tanulók kémia 

iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha folyamatosan a mindennapi életből vett 

példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 16 

Kémiai átalakulások 20 

A szén egyszerű szerves vegyületei 29 

Az életműködések kémiai alapjai 9 

Elemek és szervetlen vegyületeik 17 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 12 

Környezeti kémia és környezetvédelem 5 

Összes óraszám: 108 
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9. évfolyam (éves óraszám: 36 óra) 

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, 

és értékeli azok eredményét; 

− kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és használja az 

„egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az izotópok 

legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív izotópok 

gyakorlati felhasználására; 

− ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 

számításokat végez m, n és M segítségével; 

− ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában van a 

vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

− értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 

alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok 

szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó 

elemek vegyjelét; 

− ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a kötéspolaritás 

lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák 

szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polaritása szempontjából; 

− meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük kialakuló 

másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és a 

molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan befolyásolja az olvadás- és 

forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

− érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 

összefüggéseket; 

− ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal szemlélteti, 

ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, tudja a nevüket, 

összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete 

alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének jelentését, konkrét példák 

segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

− ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a fémek 

kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és fontosabb 

tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, 

összehasonlításokat végez; 
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− ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az 

anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport 

képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

− érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az oldhatósággal 

kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old meg az oldatok köréből 

(tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció); 

− adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) tartozó 

anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok 

térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-változások lényegét és 

energiaváltozását; 

− egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással kapcsolatos 

kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alapvető matematikai készségek fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− Az atomok és a periódusos rendszer 

− A kovalens kötés és a molekulák 

− Az atomrácsos kristályok 

− Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

− A fémes kötés és a fémek 

− Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 

− Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

FOGALMAK 

izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris tömeg, 

elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, 

kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf állapot 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Logikai térkép készítése az atomot felépítő atommagról és elektronburokról, az elemi részecskékről, 

valamint azok legfontosabb szerepéről, tulajdonságairól 

− Magyar és/vagy idegen nyelvű mobilalkalmazások keresése és használata az atomok 

elektronszerkezetével és a periódusos rendszerrel kapcsolatban 

− Bemutató készítése „Mengyelejev és a periódusos rendszer” címmel 

− Cikkek, illetve hírek keresése a médiában a radioaktív izotópok veszélyeiről, illetve felhasználási 

lehetőségeiről 

− Hevesy György munkásságának bemutatása kiselőadásban 

− Marie Curie munkásságának bemutatása poszteren vagy prezentáció formájában 

− Bemutató készítése a radiokarbon kormeghatározásról 
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− Egyszerű számítások elvégzése az anyagmennyiséggel kapcsolatban, pl. egy korty vagy egy csepp 

vízben lévő vízmolekulák hozzávetőleges számának kiszámítása, egy vascsipeszben lévő 

vasatomok számának kiszámítása, egy kockacukorban lévő répacukormolekulák számának 

kiszámítása, vagy egy adott tömegű kénkristályban található kénmolekulák számának kiszámítása 

− Demonstrációs kísérletek elvégzése vagy keresése a világhálón az egy csoportban lévő elemek 

hasonló kémiai tulajdonságainak szemléltetésére (pl. a kálium és a nátrium, a magnézium és a 

kalcium, a klór és a jód kémiai reakcióinak összehasonlítása), a kísérletek tapasztalatainak 

szemléltetése 

− Logikai térkép készítése a kémiai kötésekről, azok típusairól, főbb jellemzőikről, példákkal 

− Egyszerű molekulák felismerése a modelljük alapján, a molekula alakjának és polaritásának 

meghatározása 

− Memóriakártyák készítése a legfontosabb molekulákról (a kártya egyik oldalán a molekula 

összegképlete és szerkezeti képlete, a másik oldalán az atomok száma, kötései, nemkötő 

elektronpárjai, alakja, polaritása) 

− Molekulák csoportosítása polaritásuk, valamint a közöttük kialakuló legerősebb másodrendű 

kölcsönhatás alapján 

− Egyszerű molekulamodellek készítése a molekulák alakjának megértéséhez, a modellek bemutatása 

saját készítésű videofelvétel segítségével 

− Molekulamodellező alkalmazások keresése és használata 

− Az olvadáspont, a forráspont, valamint oldhatósági adatok elemzése, kapcsolat keresése az anyag 

szerkezete és tulajdonságai között 

− Egyszerű kísérletek molekula-, atom-, fém- és ionrácsos anyagok tulajdonságainak 

összehasonlítására (pl. a kén, a kvarc, a vas, illetve a nátrium-klorid összehasonlítása), a várható 

tapasztalatok megjóslása, majd összevetése a tényleges tapasztalatokkal, a tapasztalatok táblázatos 

összefoglalása 

− Különféle rácstípusú elemek és vegyületek olvadás- és forráspont adatainak digitális ábrázolása 

többféle módokon, következtetések levonása, ábraelemzés 

− Szilárd kősó és a sóoldat vezetőképességének vizsgálata, előzetes becslés a bekövetkező 

tapasztalatokkal kapcsolatban, a tapasztalatok alapján következtetések levonása 

− Tanulókísérlet elvégzése a rézgálic kristályvíztartalma eltávolításának bemutatására 

− Kísérlettervezés pármunkában egy anyag tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a tulajdonságok 

alapján a rácstípus megállapítására 

− A pontos és részletes megfigyelés fejlesztése a kén olvasztásos kísérlete segítségével 

− Kb. azonos vastagságú vas-, réz- és alumíniumhuzal fizikai tulajdonságainak vizsgálata, 

összehasonlító táblázat készítése 

− Kb. 24,5 dm3 térfogatú „Avogadro-kocka” készítése kartonból 1 mól gáz térfogatának 

szemléltetésére 

− Egyszerű számítások elvégzése a gázok moláris térfogatával kapcsolatban 

− Információkeresés a gázok moláris térfogatának hőmérsékletfüggésével kapcsolatban, az adatok 

grafikus ábrázolása 

− Animáció készítése a gázok, folyadékok és szilárd anyagok szerkezetének és mozgásformáinak 

szemléltetésére 

− Oldódással, illetve halmazállapot-változással járó reakciók elvégzése részletes leírás alapján, a 

tapasztalatok rögzítése, a következtetések levonása 
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− Kísérlettervezés a „hasonló a hasonlót old” elv szemléltetésére, a vizsgálat mozgóképes 

dokumentálása 

− Kiselőadás a víz fagyása során bekövetkező térfogatnövekedésről 

− Információkeresés a hidrátburoknak az élő szervezetben betöltött szerepével kapcsolatban 

− Animáció keresése vagy készítése a hidrátburok kialakulásának bemutatására 

− Az ásványvizes palackok címkéjén található koncentrációértékek értelmezése 

− Szövegaláírással ellátott fényképgaléria összeállítása az elvégzett kísérletekkel kapcsolatban 

TÉMAKÖR: Kémiai átalakulások 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, 

és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- és 

töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

− ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő anyagok 

száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok 

halmazállapota szerint; 

− konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, ismeri a 

reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció energiaváltozását, 

energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a többlépéses 

reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

− érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

− ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly fogalmát, 

ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve alapján; 

− ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete alapján 

értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és értékűségének jelentését, 

konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis tulajdonságait, ismeri az 

autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  

− konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás alapján, 

ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét példákon bemutatja 

a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete ismeretében az elektronátadás 

irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és a redukálószert; 

− érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 

áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

− tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a Daniell-elem 

felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 
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− ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 

grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 

végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, galvanizálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A problémamegoldó képesség fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés fejlesztése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 

− A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása 

− A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 

− Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

− A kémhatás és a pH 

− A redoxireakciók 

− Elektrokémiai alapismeretek 

FOGALMAK 

reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis 

elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, 

elektrolízis 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Kémiai dominó készítése és használata a reakciók típusaival és a reakcióegyenletekkel kapcsolatban 

− Internetes oldalak keresése és használata a tömegmegmaradás törvényének szemléltetésére 

− Egyszerű kémcsőkísérletek elvégzése a különböző reakciótípusokra: exoterm – endoterm, sav-bázis 

– redoxi, gázfejlődés – csapadékképződés, pillanatreakció – időreakció 

− Az elvégzett kísérletekről jegyzőkönyv vagy narrált videofelvétel készítése 

− Egyszerű, életszerű, a gyakorlati szempontból is releváns sztöchiometriai feladatok megoldása a 

reakcióegyenlet alapján 

− Adatok, grafikonok, leírt jelenségek tapasztalatainak értelmezése a termokémia tárgyköréből 

− A katalizátorok működésének vizsgálata, a kísérletek elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok 

rögzítése, magyarázata 

− A katalizátorok mindennapi életben betöltött szerepének felismerése és alátámasztása példákkal, az 

enzimreakciók áttekintése 

− A reakciósebesség vizsgálata, adott reakció sebességének különböző módszerekkel való növelése, 

az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elv alkalmazásával, jegyzőkönyv készítése, 

számadatokkal, következtetések levonásával 

− Animációk és szimulációk keresése az interneten a kémiai egyensúlyok és a Le Châtelier-féle 

legkisebb kényszer elvének demonstrálására 

− A kémiai egyensúly szemléltetése szénsavas üdítőital segítségével 

− A leggyakoribb, legismertebb savak tulajdonságainak vizsgálata egyszerű kémcsőkísérletekkel 

(reakció lúgokkal, fémekkel, mészkővel), tapasztalatok megfigyelése, rögzítése, magyarázata 
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− Bemutató készítése a háztartásban előforduló savakról, azok kémiai összetételéről, molekuláik 

szerkezetéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

− Bemutató készítése a háztartásban előforduló lúgos kémhatású anyagokról/oldatokról, azok kémiai 

összetételéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

− Hígítási sor készítése erős savból és bázisból, a pH megállapítása indikátorpapírral, a pH és az oldat 

oxóniumion-koncentrációja közötti kapcsolat áttekintése 

− Animáció keresése az egy-, illetve többértékű savak esetében a közömbösítésük során bekövetkező 

pH-változás szemléltetésére 

− Egyszerű galvánelemek (pl. Daniell-elem) összeállítása, gyümölcselemek készítése, a bennük 

végbemenő redoxireakciók értelmezése 

− Házi dolgozat vagy bemutató készítése „A gyakorlatban használt elektrokémiai áramforrások” 

címmel – összetétel, felépítés, működés, felhasználási területek, környezetvédelmi vonatkozások 

− „Tényleg 0% emisszió jellemzi az elektromos autókat?” – érvelő vita lefolytatása 

− Hidrogén-klorid-oldat elektrolizálására alkalmas cella összeállítása és működtetése 

− Elektrolizáló cella összeállítása és működtetése – hypo előállítása laboratóriumban nátrium-klorid-

oldat grafitelektródos elektrolízisével, a hypo tulajdonságainak (kémhatás, oxidáló hatás) vizsgálata 

− A vízbontás és a cink-jodid-oldat elektrolízisének kivitelezése vagy videofelvételen való 

megtekintése, a tapasztalatok értelmezése 

− Animáció keresése az ionvándorlás szemléltetésére 

− Projektmunka: „Oláh György és a direkt metanolos tüzelőanyagcella” – a működés bemutatása, 

előnyeinek kiemelése a környezet- és energiatermelés, valamint a fenntarthatóság szempontjából 

− Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Működhet-e vízzel egy autó?” címmel 

− Interaktív feladatok készítése az interneten található feladatkészítő alkalmazások segítségével 

10. évfolyam (éves óraszám: 72 óra) 

TÉMAKÖR: A szén egyszerű szerves vegyületei 

ÓRASZÁM: 29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

− ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

− analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós csoportja 

ismeretében; 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai 

tárgyú információk keresésére; 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, 

és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves 

vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

− ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb képviselőiket, ismeri 

a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok szempontrendszere alapján, ismeri a homológ 

soron belül a forráspont változásának az okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és 

egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

− érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

− ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző 

reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

− felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol molekulaszerkezetét és 

fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás szénhidrogén mérgező; 

− példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, freonok, 

DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

− ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós csoportokat: a 

hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

− ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

− felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának 

módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

− ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri az 

egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges 

tulajdonságait; 

− az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, tudja, hogy 

a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

− szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 

aminocsoportot és az amidcsoportot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− A rendszerezőképesség fejlesztése 

− Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel 

− A telített szénhidrogének 

− A telítetlen szénhidrogének 

− A halogéntartalmú szerves vegyületek 

− Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

− A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

FOGALMAK 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, izoméria, 

konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, 

észterek, aminok, amidok 
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TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Pálcikamodellek használata egyszerű konstitúciós izomer vegyületek molekulaszerkezetének a 

modellezésére, az etanol és a dimetil-éter összehasonlítása 

− Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján 

− Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén, a metán 

példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az összefüggések keresése 

− Anyagismereti kártyák készítése az egyes vegyületcsoportok gyakorlati szempontból legfontosabb 

képviselőiről az anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

− Táblázatos adatok értelmezése, elemzése, összefüggések keresése az alkánok homológ sora, 

tagjainak moláris tömege, molekulapolaritása, halmazállapota (olvadás- és forráspontja), sűrűsége 

és oldhatósága kapcsán, grafikonok, diagramok készítése a táblázat adatainak felhasználásával 

− Kiselőadás a metán és a sújtólégrobbanások témaköréből 

− A CO-hegesztéssel kapcsolatos prezentáció készítése 

− Kiselőadás a Davy-lámpa történetéről és működéséről 

− Logikai térkép készítése a szénhidrogének áttekintésére, amely tartalmazza a tanult szénhidrogén-

csoportokat, azok legfontosabb tulajdonságait, és példák megnevezése a gyakorlati szempontból 

fontos képviselőikre 

− Internetes információgyűjtés és bemutató készítése a halogénezett szénvegyületek gyakorlati 

jelentőségéről, felhasználásáról, élettani és környezetvédelmi vonatkozásairól 

− A különböző szerves vegyületcsoportok legjellemzőbb képviselőinek (etanol, dietil-éter, aceton, 

ecetsav, etil-acetát) bemutatása, az anyagok legjellemzőbb tulajdonságainak megfigyelése, 

kapcsolatok keresése az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználása között 

− Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján benzinnel, etil-alkohollal, acetonnal, ecetsavval, 

valamint aldehidcsoportot tartalmazó vegyületekkel, a kísérletek fényképes és/vagy mozgóképes 

dokumentálása 

− Médiatartalmak keresése a metanol-mérgezések kapcsán, híradások, videofelvételek keresése 

alkoholok (metanol, etanol, glikol) okozta mérgezésekkel kapcsolatban 

− Érvelő vita a házi pálinkafőzés mellett és ellen 

− Görgey Artúr vegyészeti munkásságát bemutató poszter vagy prezentáció készítése 

− A palmitinsav, sztearinsav és olajsav molekuláinak modellezése 

− Információgyűjtés a környezetünkben és szervezetünkben megtalálható szerves savakról, azok 

jelentőségéről 

− Információgyűjtés az interneten „Nagyhatású aminok az élő szervezetekben” címmel, kapcsolat 

keresése a biológiával, az életfolyamatokkal 

− Kabay János tevékenységét bemutató poszter vagy bemutató készítése 

− Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laboratóriumban 

kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének hangsúlyozása 

TÉMAKÖR: Az életműködések kémiai alapjai 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, 

és értékeli azok eredményét; 

− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz 

létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a 

nagyobbak alkotó molekuláit); 

− ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági tulajdonságokkal 

rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat 

szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek egy-egy fontos szerepét az 

élő szervezetben; 

− ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két 

képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és 

tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő csoportba, 

valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, összehasonlítja a 

keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben 

és a táplálékaink között; 

− tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét és 

azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és 

negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond a 

fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának 

módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Keresés digitális eszközzel 

− A lipidek 

− A szénhidrátok 

− A fehérjék 

FOGALMAK 

lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék szerkezete 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Halmazábra, logikai térkép készítése a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

áttekintésére 

− Biológiai szempontból fontos vegyületek kivonása növényi és állati eredetű anyagokból (pl. 

színanyagok pirospaprikából vagy hagymahéjból, cukrok gyümölcsökből, olajok magvakból) 

− Biológiai szempontból fontos vegyületek kimutatása élelmiszerekből (pl. redukáló cukrok 

kimutatása ezüsttükörpróbával, fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval, keményítő kimutatása 

Lugol-oldattal) 

− Egyszerű tanulókísérletek a növényi eredetű olajok és az állati eredetű zsírok tulajdonságainak 

megfigyelésére 

− A szőlőcukor-molekula térbeli szerkezetének modellezése pálcikamodell és webes 

molekulaszerkesztő és -megjelenítő alkalmazások segítségével, a molekula stabilitásáért felelős 

tényezők megállapítása 
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− Videofilm készítése „Szénhidrátok a háztartásban” címmel, bemutatva az otthonunkban fellelhető 

szénhidrátok csoportosítását, eredetét, tulajdonságaikat és felhasználásukat 

− Kiselőadás az esszenciális aminosavak jelentőségéről 

− Fehérjekicsapási reakciók elvégzése, fehérjeoldat reakciója erős savval, lúggal, könnyű- és 

nehézfémsók oldatával, kicsapás alkohollal, hővel, illetve mechanikai úton 

− 3D-s fehérjeszerkezeti modellek keresése az interneten az elsődleges, másodlagos, harmadlagos és 

negyedleges szerkezet megfigyelésére 

− Információkeresés az enzimek szerepéről és csoportosításáról 

− Az enzimek működésének szemléltetése egyszerű tanulókísérlettel (pl. a hidrogén-peroxid bontása 

burgonyával) 

− A konstitúciós képlettől a vonalábráig – a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

ábrázolásának gyakorlása különböző képletekkel, a szerkezet ábrázolásának egyszerűsítései, a 

kémia- és biológiaórán használt képletek közötti különbségek kiemelése 

− Érvelő vita az egyszer használatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök, valamint papírból és 

fából készült társaik mellett és ellen: „Miért váltja/válthatja fel sok helyen a cellulóz a műanyagból 

készült party kellékeket?” 

TÉMAKÖR: Elemek és szervetlen vegyületeik 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel és 

vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik fizikai és 

kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

− alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az anyag 

szerkezete és tulajdonságai között; 

− ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 

− ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp módosulatát, ismeri 

mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

− ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

− ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 

− ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor gyufagyártásban 

betöltött szerepét; 

− összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a természetes 

és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, ismeri a koksz és az aktív 

szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a 

tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat és sóit, a karbonátokat; 

− ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 
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− ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb 

tulajdonságait; 

− kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított reakciókészségét 

oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek redukáló sorának felépülését, 

következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt helyük alapján; 

− használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 

alátámasztására; 

− ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságait; 

− ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait (NaCl, 

Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

− ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alkotás digitális eszközökkel 

− Kísérletek értelmezése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezőképesség fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A hidrogén 

− A halogének 

− A kalkogének 

− A nitrogéncsoport elemei 

− A szén és szervetlen vegyületei 

− A fémek általános jellemzése 

− A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik 

− A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságai 

FOGALMAK 

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és mesterséges 

szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Anyagismereti kártyák készítése a legfontosabb elemekről és szervetlen vegyületekről az anyagok 

jellemzésének szempontrendszere alapján 

− Az anyagok tulajdonságainak levezetése a szerkezetből, a felhasználásuk kapcsolatba hozása a 

tulajdonságokkal 

− Magyar és idegen nyelvű applikációk keresése és használata az anyagok tulajdonságainak 

megismeréséhez, a megszerzett információk kritikus kezelése, pontosítások elvégzése szakkönyvek, 

tankönyvek segítségével 

− Egyszerű, lehetőleg tanulókísérletek elvégzése a tananyagban előkerülő nemfémes elemek és 

vegyületeik előállítására, tulajdonságaik bemutatására 

− Egyszerű tanulókísérlet a durranógáz összetételének igazolására, a kísérlet mozgóképes 

dokumentálása 

− Összefoglaló táblázat készítése a nemfémes elemekről, hidrogénnel alkotott vegyületeikről, 

oxidjaikról, oxosavaikról és sóikról 
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− Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laborban kivitelezhető 

kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének hangsúlyozása 

− Kiselőadások egyes nemfémes elemek és vegyületeik köznapi életben betöltött szerepéről (pl. „A 

klór és a víztisztítás”, „A kén használata a borászatban”, „Az aktív szén és az adszorpció”, „A néma 

gyilkos – a szén-monoxid”, „Miért nevezik a szén-dioxidot mustgáznak?” címekkel) 

− Bemutatók készítése tudománytörténeti témákban (pl. „Irinyi János és a gyufa”, „Haber és Bosch 

ammóniaszintézise”, „Semmelweis Ignác és a klórmeszes fertőtlenítés”) 

− Színes molekulamodellek készítése polisztirolgolyókból a molekulaszerkezeti ismeretek 

elmélyítése céljából 

− Folyamatábrák készítése a nemfémes elem – nemfém-oxid – oxosav, valamint a fémes elem – fém-

oxid – lúg előállítási/levezetési sorokra 

− A fémek legfontosabb képviselőinek csoportosítása különféle szempontok szerint (pl. helyük a 

periódusos rendszerben, színük, sűrűségük, korróziós hajlamuk, keménységük alapján) 

− A köznapi élet szempontjából legfontosabb fémek (vas, réz, alumínium, esetleg ezüst, arany) 

tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, a vizsgálatok jegyzőkönyves 

dokumentálása 

− A fémek redukáló sorának felépítése egyszerű kísérletek elvégzésén keresztül – fémek reakciója 

oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más fémionok vizes oldatával 

− Az alumínium, az alumínium-oxid, illetve az alumínium-hidroxid reakciójának vizsgálata savakkal 

és lúgokkal 

− A korrózió folyamatának egyszerű kísérletes szemléltetése (pl. vashuzal nedves levegőn, alufólia 

higany(II)-klorid-oldatos kezelés után), információgyűjtés a korrózió elleni védekezés 

lehetőségeiről 

− Egyszerű kísérletek elvégzése a tanult fémvegyületekkel, majd „ismeretlen fehér por” 

meghatározása a tanult információk és a kísérleti tapasztalatok alapján 

− Összehasonlító táblázat készítése a tanult fémekről, fémvegyületekről, azok tulajdonságairól 

TÉMAKÖR: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai 

tárgyú információk keresésére; 

− a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja 

be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat; 

− érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari termékek 

előállítására; 

− ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket; 

− érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre káros 

anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat; 

− az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének megóvására; 
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− érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, oltott 

mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának lehetőségeit, ismeri a 

legfontosabb hőszigetelő anyagokat; 

− érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a legfontosabb 

redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb ötvözeteket, érti az 

ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

− ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető szabályait, 

értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond a növényvédő 

szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri ezek hatásának elvi alapjait; 

− ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 

felhasználásának szükségességét; 

− ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj ipari 

lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási lehetőségeit, 

példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható üzemanyagok típusait és 

azok felhasználását; 

− ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 

− ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve hővel 

szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra a környezetéből, érti 

azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció fogalmát, példát ad monomerekre és 

polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és hátrányait, környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

− ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek, valamint a 

zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a háztartásban 

megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos összetevők (fehérjék, 

redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb élelmiszeradalék-csoportokat, 

alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató címkéjét; 

− ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 

energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális drogok 

használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, ismeri a 

doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos információkat; 

− ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, alapvető 

szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

− ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a mérgező 

hatásuk tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri a mérgek 

szervezetbe jutásának lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a különböző anyagok 

csomagolásán a mérgező anyag piktogramját, képes ezeknek az anyagoknak a felelősségteljes 

használatára, ismeri a köznapi életben előforduló leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-

monoxid, penészgomba-toxinok, gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, 

drogok, nehézfémek), tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a 

következménye; 

− ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi megkülönböztetését, példát 

mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, ismeri a szappan 

összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a hypo kémiai összetételét és felhasználási módját, 

érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív részecskéknek) a mosásban betöltött 

szerepét; 
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− ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes mosószerek közötti 

kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

− érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát mond a 

köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

− ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

− látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), 

felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése 

− Kommunikációs készségek fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− Digitális készségek fejlesztése 

− Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

− Az egészséges életmódra nevelés 

− Az építőanyagok kémiája 

− A fémek előállításának módszerei 

− Növényvédő szerek és műtrágyák 

− A kőolaj feldolgozása 

− Műanyagok 

− Élelmiszereink és összetevőik 

− Gyógyszerek, drogok, doppingszerek 

− Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések 

− Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek 

− Tudomány és áltudomány 

FOGALMAK 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, 

felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Összehasonlító táblázat készítése a cement, beton, üveg, mészkő, fa, acél legfontosabb 

tulajdonságainak bemutatására 

− Prezentáció készítése a hazai ipar által felhasznált legfontosabb ércek bemutatására 

− A cseppkőképződés kísérleti modellezése, a cseppkő kísérleti úton történő vizsgálata 

− Prezentáció készítése a kedvenc ásványokról, illetve kőzetekről 

− Videofilm megtekintése a vasgyártásról 

− Az alumíniumgyártást bemutató animáció keresése az interneten 

− Növényvédő szerek címkéinek értelmezése, a biztonságos, körültekintő használat fontosságának 

hangsúlyozása 

− Érvelő vita a műtrágyázás szükségességének kérdéséről 

− Kiselőadás a különböző kőolajpárlatok felhasználásának lehetőségeiről 

− Videofilm megtekintése a hazai kőolajfeldolgozásról 

− Információgyűjtés a motorbenzin összetételéről, az adalékanyagokról, az oktánszám növelésének 

lehetőségéről és korlátairól 
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− Kiselőadás a vegyipari benzin további feldolgozásáról, a pirolízisről, a polietilén, polipropilén, 

polibutadién gyártásáról 

− Érvelő vita a műanyagok felhasználásának előnyeiről és hátrányairól 

− Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a mindennapi életünk során használt műanyag termékek 

mennyisége 

− Információgyűjtés a lebomló műanyagokkal kapcsolatban 

− Érvekkel alátámasztott kiselőadás vagy bemutató készítése „Ezért nem cserélhető le az összes 

műanyag lebomló műanyagra” címmel 

− Videofilm megtekintése a gumiabroncsok előállításáról, a hazai gumiipari vállalatokról 

− A vulkanizált gumi kéntartalmának kimutatása demonstrációs kísérlettel 

− Celofán, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC, PET, nylon vizsgálata (hő hatására mutatott 

változás, oldhatóság, sűrűség), a vizsgálatok mozgóképes dokumentálása, a tapasztalatok 

táblázatban történő összehasonlítása 

− Információgyűjtés és prezentációkészítés az E-számokkal kapcsolatban 

− Beszélgetés kezdeményezése a gyógyszerek lejárati ideje betartásának fontosságáról, a lehetséges 

veszélyek áttekintése 

− Kiselőadás a gyógyszerkutatás és -fejlesztés folyamatáról, illetve Richter Gedeon munkásságáról 

− Érvelő vita a homeopátiás szerek alkalmazása mellett és ellen 

− Bemutató készítése a legismertebb kábítószerek fizikai és pszichés hatásáról 

− Véleménycikk írása a doppingszerek rövid és hosszú távú hatásairól és mellékhatásairól 

− Mérgezések feltérképezése az irodalmi művekben (pl. Agatha Christie műveiben) 

− Kiselőadás „Mérgezések régen és ma” (pl. a tiszazugi mérgezés, polóniumos mérgezés) címmel 

− Információgyűjtés a világ különböző pontjain alkalmazott méregjelekről, kiemelve az egységes 

veszélyességi jelölések bevezetésének jelentőségét 

− Információgyűjtés a szintetikus mosószerek összetételéről, a kemény és lágy vízben való 

alkalmazhatóságukról, a vizes oldataik kémhatásáról, az intelligens molekulák működéséről 

− A vízlágyítás módszereinek áttekintése modellkísérletek alapján, Magyarország és Európa 

vízkeménységi térképének elemzése 

− A micellás tisztítók működési elvének feltérképezése 

− Áltudományos cikk írása egy kitalált termékkel kapcsolatban 

− Áltudományos gondolatokat tartalmazó termékbemutató kisvideó készítése egy kitalált termékkel 

kapcsolatban 

TÉMAKÖR: Környezeti kémia és környezetvédelem 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja 

be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális éghajlatváltozás, 

ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok kémiai vonatkozásait; 
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− ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai vonatkozásaira 

(energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 

− példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású környezeti 

következményeit; 

− kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből; 

− érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása szempontjából; 

− ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat mond 

újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, lebomló 

műanyagok, intelligens textíliák); 

− alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és élővilág 

kémiai összetételét; 

− ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

− ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, példákat 

mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a legfontosabb 

légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk okozott 

környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti problémák kémiai hátterét 

és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket; 

− ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz körforgásának és 

tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, a szennyezés 

lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta 

ivóvíz előállításának módját; 

− érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető kőzetekre, 

ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladékok típusait, 

kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

− példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos anyagok felhasználásának 

környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Környezettudatos szemlélet fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− Problémamegoldó készség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközökkel 

− Kommunikációs készség fejlesztése 

− A légkör kémiája 

− A természetes vizek kémiája 

− A talaj kémiája 

− A hulladékok 

− Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia 

FOGALMAK 

zöld kémia 
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TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Kiselőadás vagy bemutató készítése „Az emberiség legégetőbb globális problémái” címmel 

− A lakóhely környezetében működő környezettudatos cégek, vállalatok meglátogatása, a látottakról 

prezentáció készítése 

− A környezettudatosságot hangsúlyozó témanap vagy témahét szervezése 

− Projekt: „A XX. század nagy környezeti katasztrófái”, a projekt tartalmának bemutatása kiselőadás 

formájában 

− Információgyűjtés a zöld kémia elveivel kapcsolatban, a nehezebben teljesíthető célok előtt álló 

akadályok megismerése 

− Logikai térkép készítése a légkört felépítő összetevőkről és a leggyakoribb szennyezőkről 

− Javaslatok gyűjtése a légszennyezettség csökkentésével kapcsolatban 

− Poszter készítése a helyi vagy regionális vízmű ivóvíz-előállítási módjáról, illetve 

szennyvíztisztítási eljárásáról 

− Egy akváriumi szűrő működésének vizsgálata 

− A talajszennyezés egyszerű modellezése 

− Projekt vagy videofilm készítése „Hogyan érhető el a hulladékmentes élet?” címmel 

− Videofilm megtekintése a hulladékok újrahasznosításáról 

Kémia fakultáció 

(emelt szintű érettségi előkészítő,  

évfolyam szinten szervezett) 

Célok 

Azon kompetenciák elsajátítása, melyek szükségesek a középszintű és emelt szintű érettségi vizsga 

sikeres letételéhez. 

Követelmények 

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi 

kompetenciák meglétét kell bizonyítania: 

− induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre),  
− deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre),  
− analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen helyzet 

közötti hasonlóság felismerése),  
− sorképzés (relációk kezelése),  
− osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás),  
− kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk létrehozása és 

vizsgálata),  
− korrelatív gondolkodás (valószínűségi összefüggések vizsgálata, kockázatbecslés, rizikófaktorok 

ismerete),  
− arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata),  
− az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek,  
− kritikai gondolkodás (bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján értékelés és a döntések 

megalapozása, magyarázatok megalkotása),  
− változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti 

kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja),  
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− integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy 

másik szaktudomány területén),  
− modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása,  
− problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert megoldási út 

megtalálása valós, életszerű helyzetekben),  
− konvergens gondolkodás,  
− divergens gondolkodás,  
− a követelményekben szereplő fogalmak definiálásának képessége, a szaknyelv használata,  
− lényegkiemelés (a vizsgálat szempontjából fontos jellemzők felismerése, megfigyelése, rögzítése),  
− struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére),  
− etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése). 

A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket összetett 

élethelyzetekben alkalmazni. Ezzel kapcsolatos elvárások:  

− alapvető matematikai ismeretek alkalmazása;  
− egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása; 
− megfigyelések, összehasonlítások; 
− egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a kísérlet 

jellemzőinek ismerete, független és függő változók azonosítása, kísérleti paraméterek változtatása, 

kontrollok szerepe); 
− adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 

felhasználása; 
− mérések tulajdonságainak ismerete (empirikus, kísérleti, hitelesíthető, reprodukálható); 
− hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; téves információk 

azonosítása; 
− a természettudományos érvelés alapelvei (feltevés megfogalmazása, információk forrásainak 

jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, 

következtetés levonása); 
− az ismeretek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a mindennapi életet 

befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése; 
− az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.) lényegének 

megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése; 
− az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata; 
− szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, szövegértelmezés. 

Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges: 

− az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése, 
− a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása, 
− több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai számítási és 

elméleti feladatok, problémák megoldása. 

Témakörök 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

Kémiai számítások 

Alapfogalmak 

Az anyagmennyiség. Gázok. Oldatok, elegyek keverékek összetétele és készítése. Számítások a 
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képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban. 

Gázelegyek 

Összetétel megadása. Gáztörvények. 

Keverékek 

Szerves és szervetlen kémiai feladatok. 

Szerves vegyületek képlete 

Általános összegképlet használata a kémiai számítsásokban. 

Termokémia és kémiai egyensúly 

Reakcióhő, képződéshő, kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizációs energia, 

elektronaffinitás és Hess tétele. Egyensúlyi koncentrtáció, egyensúlyi állandó számítása, átalalulási 

százalék. 

Oldatok és kémhatás 

Kristályvíztartalmú vegyületek, titrimetria, pH, vízionszorzat, sav- és bázisállandó, disszociációfok. 

Elektrokémia 

Standardpotenciál, elektromotoros erő, Faraday-törvények. 

Általános kémia 

Atomszerkezet 

Atom; elem; elektronszerkezet. A periódusos rendszer. Az atomok mérete; az ionok, 

elektronegativitás (EN). 

Kémiai kötések 

Elsőrendű kémiai kötések. Másodrendű kémiai kötések. 

Molekulák, összetett ionok 

Molekula; a kovalens kötés. A molekulák térszerkezete. Összetett ionok. 

Anyagi halmazok 

Anyagi halmaz fogalma; állapotjelzők. Halmazállapotok, halmazállapot-változások.  

Egykomponensű anyagi rendszerek: kristályrácsok (ionrácsos, atomrácsos, fémrácsos és 

molekularácsos kristályok), átmenet a kötés- és rácstípusok között.  

Többkomponensű anyagi rendszerek: Csoportosítás; diszperz rendszerek; kolloidok; homogén 
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rendszerek (elegyek, oldatok). 

Kémiai átalakulások 

Kémiai reakció, képlet, kémiai egyenlet.  

Termokémia: a folyamatok energiaviszonyai; reakcióhő. Reakciókinetika: reakciósebesség, katalízis. 

Egyensúly: megfordítható kémiai reakciók; dinamikus egyensúly és eltolása. 

A kémiai reakciók típusai: sav-bázis reakciók (vizes oldatok kémhatása, sav-bázis indikátorok, 

közömbösítés, sók hidrolízise); elektronátmenettel járó reakciók; egyéb, vizes oldatban végbemenő 

kémiai reakciók. 

Elektrokémia: galvánelem; elektrolízis és mennyiségi viszonyai. 

Szervetlen kémia 

Fémek 

Általános jellemzés: tulajdonságok, ötvözetek, előállítás, korrózió. 

Az s-mező fémei: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, ionjaik, élettani hatás. 

A p-mező fémei: alumínium: tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, ionja 

Ón és ólom: tulajdonságok. 

A d-mező fémei: Főbb jellemzőik. 

Vascsoport (Fe, Co, Ni): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, az 

ionjaik. 

Rézcsoport (Cu, Ag, Au): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, élettani hatás, felhasználás, 

ionjaik. 

Cink: anyagszerkezet, tulajdonságok. 

Higany: anyagszerkezet, tulajdonságok, élettani hatás, felhasználás. 

Egyéb átmenetifém-vegyületek: kálium-permanganát (hipermangán, KMnO4): tulajdonságok, 

felhasználás. 

Hidrogén 

Anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás. 

Nemesgázok 

Anyagszerkezet, tulajdonságok. 

Halogénelemek és vegyületeik 
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Halogénelemek: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, élettani hatás. 

Halogénvegyületek: Csoportosítás. Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI) anyagszerkezet, 

tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás. Kősó (NaCl) halmazszerkezet, tulajdonságok, 

előfordulás, felhasználás. Ezüst-halogenidek (AgCl, AgBr, AgI) tulajdonságok, felhasználás. Hypo 

(NaOCl-oldat). 

Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te). 

Oxigén: anyagszerkezet, tulajdonságok, előállítás, előfordulás, felhasználás. 

Oxigénvegyületek: csoportosítás, dihidrogén-peroxid (H2O2): anyagszerkezet, tulajdonságok, oxidok, 

csoportosításuk. Víz (H2O) anyagszerkezet, tulajdonságai; természetes vizek; vízkeménység, élettani 

szerep. Fontosabb fém-oxidok. 

Hidroxidok: fontosabb fém-hidroxidok, egyéb. 

Kén: anyagszerkezet, tulajdonságok. 

A kén vegyületei: dihidrogén-szulfid, kén-hidrogén (H2S): anyagszerkezet, tulajdonságok, 

előfordulás, előállítás, felhasználás, élettani hatás, sói.  

Kén-dioxid (SO2) anyagszerkezet, tulajdonságok, előállítás, felhasználás, környezetszennyező hatás.  

Kén-trioxid (SO3).  

Kénessav H2SO3) és sói: tulajdonságok.  

Kénsav (H2SO4), anyagszerkezet, tulajdonságok, ipari előállítás, felhasználás, sói, fontosabb 

szulfátok. Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3). 

A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

Nitrogén: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás 

Nitrogénvegyületek: ammónia (NH3): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, 

felhasználás, sói. 

Nitrogén-oxidok: nitrogén-monoxid (NO): tulajdonságok, élettani hatás, előállítás. 

Salétromossav (HNO2): sói.  

Nitrogén-dioxid (NO2): tulajdonságok, élettani hatás, előállítás. 

Salétromsav (HNO3), anyagszerkezet, tulajdonságok, előállítás, felhasználás, sói, fontosabb nitrátok. 

Foszfor: anyagszerkezet, tulajdonságok, élettani hatás, felhasználás, előfordulás, előállítás. 

Foszforvegyületek: difoszfor-pentaoxid (P2O5): tulajdonságok. 
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Foszforsav (ortofoszforsav, H3PO4): anyagszerkezet, tulajdonságok, élettani hatás, felhasználás, sói, 

fontosabb foszfátok: anyagszerkezet, szabályos és savanyú sók. 

A széncsoport elemei és vegyületeik 

Szén: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, felhasználás. 

A szén vegyületei: szén-monoxid (CO): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás élettani hatás, 

előállítás, felhasználás. Szén-dioxid (CO2): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, keletkezés, 

élettani és ökológiai hatás, laboratóriumi előállítás, felhasználás. 

Szénsav (H2CO3): anyagszerkezet, tulajdonságok, sói, fontosabb karbonátok, fontosabb hidrogén-

karbonátok. 

Szilícium: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, felhasználás. 

Szilícium-vegyületek: szilícium-dioxid (SiO2): halmazszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, 

felhasználás, az üveg. Szilikonok: szerkezet, gyakorlati jelntőség. 

Szerves kémia 

A szerves vegyületek általános jellemzői 

Szerves anyag; a szerves molekulák szerkezete: izoméria; az izoméria típusai; homológ sor; funkciós 

csoport. 

A szerves vegyületek csoportosítása; tulajdonságok; reakciótípusok. 

Szénhidrogének 

Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok): nevezéktan; izoméria; anyagszerkezet; 

tulajdonságok; kémiai reakciók; előfordulás; felhasználás. 

Alkének (olefinek): nevezéktan; izoméria; molekulaszerkezet; tulajdonságok; előállítás. 

Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének: diének: nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; 

felhasználás; természetes poliének. 

Alkinok: Etin (acetilén): molekulaszerkezet; fizikai tulajdonságok; kémiai reakciók; előállítás; 

felhasználás. 

Aromás szénhidrogének: nevezéktan; benzol (molekulaszerkezet;  tulajdonságok; előállítás; élettani 

hatás); toluol, sztirol: felhasználás; naftalin (molekulaszerkezet; tulajdonságok; felhasználás). 

Halogéntartalmú szénhidrogének: elnevezés; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók; 

felhasználás; környezetvédelmi vonatkozások. 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Egyszerű funkciós csoportok; összetett funkciós csoportok és származtatásuk; vegyületcsoportok. 
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Hidroxivegyületek: alkoholok (nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók; 

előfordulás; élettani hatás; előállítás; felhasználás); fenolok, a fenol (anyagszerkezet; tulajdonságok; 

kémiai reakciók; élettani hatás; felhasználás). 

Éterek: nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; előállítás; felhasználás.  

Oxovegyületek: csoportosítás; nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók; 

előállítás; felhasználás; élettani hatás. 

Karbonsavak: csoportosítás; nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók; előállítás. 

Egyéb funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak; a karbonsavak sói: felhasználás. 

Észterek: csoportosítás; karbonsav-észterek (nevezéktan; tulajdonságok; kémiai reakció; előállítás; 

felhasználás, zsírok, olajok – gliceridek);  szervetlensav-észterek. 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

Aminok: csoportosítás; elnevezés; tulajdonságok; kémiai reakciók. 

Aminosavak: példák; csoportosítás; szerkezet; tulajdonságok; előfordulás. 

Savamidok: elnevezés; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók. 

Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek: Piridin; Pirimidin; Pirrol; Imidazol; Purin 

– Tulajdonságok; jelentőség; felhasználás.  

Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok. 

Szénhidrátok 

Csoportosítás.  

Monoszacharidok: összegképlet; funkciós csoportok; csoportosítás; molekulaszerkezet; izoméria; 

tulajdonságok; glicerinaldehid; 1,3-dihidroxi-aceton; ribóz és 2-dezoxi-ribóz; glükóz (szőlőcukor) – 

molekulaszerkezet; tulajdonságok; előfordulás, jelentőség; fruktóz (gyümölcscukor). 

Diszacharidok: származtatásuk; tulajdonságok, maltóz; cellobióz, szacharóz (répacukor, nádcukor) – 

szerkezet; tulajdonságai; jelentőség. 

Poliszacharidok: tulajdonságok; hidrolízisük; cellulóz, keményítő. 

Fehérjék 

Építőelemek; konstitúció; térszerkezet; kimutatás, reakciók; jelentőség. 

Nukleinsavak 

Építőelemek; konstitúció; DNS, RNS, a DNS kettős hélixe. 
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Műanyagok 

Csoportosítás: természetes alapú műanyagok, szintetikusan előállított műanyagok, polimerizációs 

műanyagok; polikondenzációs műanyagok; környezetvédelmi szempontok. 

Energiagazdálkodás 

Hagyományos energiaforrások; megújuló energiaforrások; alternatív energiaforrások. 

Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gyakorlása 

Nem elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt nem elvégzendő érettségi kísérlet 

megtekintése tanári kísérletként vagy felvételről, jegyzőkönyv készítése (kísérlet, tapasztalat, 

magyarázat). 

Elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt elvégzendő érettségi kísérlet 

önálló, szabályos kivitelezéssel történő végrehajtása, jegyzőkönyv készítése (kísérlet, tapasztalat, 

magyarázat). 

Az érettségi követelmények által előírt elméleti és számítási feladatok gyakorlása 

A kémia érettségi feladattípusai. 

A kémia érettségi követelményeiben szereplő számítási és egyéb (problémamegoldó) feladatok. 

 

  



 

969 

 

 

Általános tudnivalók 

Ezen helyi tanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló, 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet alapján akkreditált kerettanterv 7–8. 

évfolyamra előírt kémia tananyagával. 

Célok 

A helyi tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor 

minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos 

alapműveltség része. Ezen alapműveltség elemei a következők: 

 A tudományok és ezen belül a természettudományok kapcsolatainak bemutatása. A 

természettudományok komplex szemléletének kialakítása. 

 A kémia és az ember természetes és szükségszerű kapcsolatának bemutatása, egységes 

természet- és társadalomkép kialakítása. 

 Annak a szemléletnek és ismeretanyagnak az elsajátíttatása, amely a XXI. század 

átlagemberét eligazítja környezetében, a mindennapi tevékenységében felhasznált anyagok 

fizikai és kémiai tulajdonságainak, hatásainak, alkalmazásának megértésében; és segíti azok 

tudatos felhasználásában. 

 Azoknak a képességeknek a kialakítása, amelyekkel a mindennapi élet kémiai jellegű 

problémáit meg tudják oldani. 

 A gondolkodásra nevelés és a problémamegoldó készség fejlesztése. 

 A korszerű környezetbarát szemlélet megalapozása, a környezettudatos magatartásmód 

kialakítása (környezetszennyezés minimalizálása, környezetvédelem). 

 Ismeretterjesztő irodalom, könyvtár révén saját ismeretszerzés igényének kialakítása. 

 A kémia kultúrtörténeti szemléletének kialakítása kémiai eljárások, valamint az egyes 

elemek, vegyületek, módszerek felfedezésének történetével, neves kémikusok 

tevékenységének tanításával. 

 Az egészségtudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek élettani és társadalmi 

hatásainak tükrében. 

 A „kémiai” ipar és a hétköznapi élet összefonódásának bemutatása üzemlátogatással. 

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 

követni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon 

lehetőség szerint 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. 

Követelmények 

 Sajátítsák el a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket. 
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 Legyenek képesek az önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik 

eredményeiből, a megismert tények, összefüggések birtokában következtetések levonására, 

ítéletalkotásra. 

 Legyenek képesek elkülöníteni a megfigyelést a magyarázattól, tudják megkülönböztetni a 

magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen tapasztalatokat. 

 Legyenek képesek életkori sajátosságaiknak megfelelően a jelenségek közötti hasonlóságok 

és különbségek felismerésére. 

 Ismerjék az alapvető kémiai fogalmakat, mennyiségeket, összefüggéseket, törvényeket. 

 Ismerjék a konkrét kémiai rendszereket, anyagokat, azok szerveződési szintjeinek 

jellegzetességeit és a kémiai reakciókat. 

 Ismerjék a gyakorlati alkalmazásokat, vegyipari eljárásokat, vegyi anyagok környezeti 

hatásait, a természet- és környezetvédelem lehetőségeit. 

 Legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, 

világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg. 

 Tudjanak értelmezni ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat, egyszerű számítási 

feladatokat megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit. 

 Értsék meg, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti megjelenítése, 

és hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni. 

 Tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és 

folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat. 

 Sajátítsák el minél több olyan anyag tulajdonságait, amelyekkel a hétköznapokban is 

találkozhatnak, ezért a felhasznált anyagokat „háztartási-konyhai” csomagolásban ismerjék 

meg, és ezekkel kísérleteket végezzenek. 

 Tegyenek szert korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, 

energiagazdálkodási és környezetvédelemi ismeretekre; legyenek alkalmasak arra, hogy 

elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések megoldásában alkalmazzák és 

kifejthessék saját véleményüket. 

 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 játszik a 

társadalmi folyamatokban. A különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő 

munkájának az eredményeinek, és ezen munkában jelentős szerepet betöltő magyar 

tudósok, kutatók ismerete. 

 Szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban. 

 A részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákok elképzelése az atomon belüli 

méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű testek 

méretének nagyságrendi eltéréséről; és hogy az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek 

kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

továbbá az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat. 

 Vegyenek részt a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai 

vonatkozású jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak 

tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben. 

Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák 
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Anyanyelvi kommunikáció 

 Gondolatok, ismeretek szóbeli és írásbeli kifejezőképességének fejlesztése a szaknyelv 

helyes használatával. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

 Idegen szakkifejezések jelentésének megismertetése, a különböző nemzetiségű 

tudósok, feltalálók nevének helyes olvasása, kiejtése, írása. 

Matematikai kompetencia 

 A kémiai számítások során a problémamegoldó gondolkodás és feladatmegoldó 

készség fejlesztése. 

 Táblázatok és grafikonok elemezése, illetve mérési eredmények grafikonos 

ábrázolásának gyakoroltatása. 

Természettudományos kompetencia 

 A természettudományok különböző területei közötti szoros kapcsolat felismertetése. 

 Az áltudományos, illetve a tudomány- és technikaellenes megnyilatkozásokkal 

szembeni kritikus fellépés kialakítása. 

Digitális kompetencia 

 Az információs technikák nyújtotta lehetőségek megismertetése és kreatív 

használatának elsajátíttatása. 

Hatékony, önálló tanulás 

 A helyes tanulási stratégiák elsajátításának fejlesztése. 

 Az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. 

 A hatékonyság, önállóság segítése a problémamegoldás, az új tanulási lehetőségek 

felkutatásában. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 Annak felismertetése, hogy a fizikai kutatások, felfedezések, és azok 

alkalmazásainak célja csak a közjó szolgálata lehet.  

 Egyéni- és csoportmunka során az egyénekkel, csoportokkal stb. való együttműködés 

készségének, a megkülönböztetés-mentességének. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Kémiai ismereteik kreatív alkalmazása új ismeretek megszerzésére vagy a meglévők 

bővítésére. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 Az esztétikai tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése a megfelelően összeállított és 

kivitelezett kísérletek során. 

Kiemelt fejlesztési területek: 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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 Hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket 

hozhassanak. 

 A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a 

demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. 

Állampolgári és jogi ismeretek 

 Magyar tudósok, Nobel-díjasok életművének megismerése hozzájárul a nemzeti 

öntudat erősítéséhez. 

 A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok 

megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. 

Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével 

kapcsolatban. 

Tanulni tanulás képessége ld. Hatékony, önálló tanulásnál 

Oktatásszervezési kérdések 

 Forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

 Az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét 

probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

 Annak megkövetelése, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, 

diasor, poszter, online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék (bemutató, 

jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék), amely a legfontosabb 

információk megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

 Egyes tanórákhoz egy vagy több kísérlet (tanári vagy tanulói, egyéni vagy pármunka) 

kiválasztása, és a kísérlet(ek) köré való csoportosításai az adott tananyagnak. 

Társadalmi befogadással kapcsolatos elemek 

 A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a 

társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. 

 Elvárható a felelősségvállalás önmagukért és másokért, amennyiben a tanulóknak 

egyre tudatosabban kell törekedniük a természettudományok és a technológia pozitív 

társadalmi szerepének megismerésére. 

Gazdasági ismeretek 

 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 fenntarthatóságra törekvésnek. 
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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 

megfogalmazással 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 játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett 

értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az 

életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a 

diákoknak lehetőséget kapnak arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 

képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, 

poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Feltételek 

személyi feltétel 

 kémia szakos középiskolai tanár 

tanulói segédlet 

 tankönyv, munkafüzet, négyjegyű függvénytáblázat 

 tanulókísérletekhez szükséges félmikro kémiai eszközök 

tanári segédlet 

 kézikönyvek, diagnosztikai felmérők, tanmenetek 

 kémiai eszközök (kémcsövek, kémcsőállványok, Bunsen-égők, lombikok, 

vegyszerkanál, üvegbot, szűrőpapír, tölcsér, vasállvány, vasháromláb, fogók, üvegkád, 

csipesz, tanulói mérleg, tálcák, óraüveg stb.) 

 vegyszerek, oldatok, vegyszergyűjtő edények 

 faliképek (periódusos rendszer, standardpotenciál-táblázat stb.), táblák 

 modellek 

 interakítv tábla, számítógép 

 videó lejátszó, oktató filmek 

 megfelelően felszerelt természettudományos szaktanterem (labor) 

9. osztály 

Tananyagtartalmak kapcsolata 

Az anyagszerkezeti rész 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 emelt 

szinten szükséges tananyag. Erre részben a kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak 

számának csökkentése érdekében van szükség. A jelen helyi tanterv 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 
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tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és összetételük 

megadásának módjait. 

A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő energiaváltozások, 

időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a több szempont alapján való 

csoportosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) 

történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensúlyok 

vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé teszi az 

oxidációs számok változásából kiinduló egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek részben 

építenek a redoxireakciók során tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is használható 

egyes szervetlen elemek és vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor. 

A szervetlen anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, előfordulásukat és 

felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal magyarázza. A szervetlen 

kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai szabják meg. Ez azért logikus 

felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján kerültek a 

periódusos rendszer azonos csoportjaiba. 

Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A számolási 

feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a gyakorlati életben való eligazodást 

és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 

Tevékenységi formák 

 Az előző évfolyamokon elsajátított anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a tulajdonságok 

és a szerkezet kapcsolatának bemutatására. 

 Megfigyelések rögzítése írott feljegyzések, rajzok, táblázatok, grafikonok formájában. 

 Kísérletek, megfigyelések végzése a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján. A 

kísérletben felhasznált és keletkezett anyagok egészségügyi, környezeti hatásainak 

megfelelő kezelése. 

 Az egyszerű kérdésekre adott válaszok ismertetése élőbeszédben. 

 A megfigyeléssel, méréssel és a médiából összegyűjtött információk összehasonlítása, 

szelektálása, csoportosítása.  

 Az alapvető kémiai ismeretek hiánya által okozott veszélyek megértése. 

 Igényesen megfogalmazott ismeretterjesztő irodalom, a sajtó, a lexikonok, a kézikönyvek 

és a digitális média használata 

 Rendszerezést igénylő feladatok önálló elvégzése. 

 A környezetünkben előforduló kémiai változások felismerése és értelmezése. 

 A világ kémiai hátterű aktuális eseményeinek, híreinek (pl. balesetek, katasztrófák, 

tudományos és technikai sikerek) rendszeres megbeszélése. Az új eseményekről megjelenő 

hírek követése, összekapcsolása, összehasonlítása és értékelése. 

 A tanult fogalmakhoz minél több hétköznapi példa keresése, felsorolása. 

 Modellek használata a bonyolultabb szerkezetek megismeréséhez; az atomok belső 

struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. 

 A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az 

elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak 

magyarázatakor. 
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 Az anyagot összetartó erők okozta energiaviszonyok megállapítása, és ezekből 

következtetés a lejátszódó folyamatokat kísérő energiaváltozásokra. 

 Ismert anyagok tulajdonságainak magyarázata a bennük lévő elsőrendű és másodrendű 

kötések alapján. Egyszerű esetekben következtetés az anyag szerkezetéből tulajdonságára 

és felhasználhatóságára, tulajdonságából a szerkezetére. 

 Ismert anyagi rendszerek és változások besorolása a megismert típusokba. 

 A reakcióban szereplő anyagok szerkezetváltozásainak megállapítása. 

 Kémiai reakciók sebességének befolyásolása a gyakorlatban, a dinamikus kémiai 

egyensúlyban lévő rendszerre gyakorolt külső hatás következményeinek megállapítása 

konkrét példákon. 

 A megismert kémiai reakciók osztályozása típusuk szerint; a besoroláshoz szükséges 

lényeges tulajdonságok felismerése. 

 Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. 

 Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon.  

 A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

 A redoxifolyamatok irányának becslése a standardpotenciálok összehasonlítása alapján. 

 A mindennapi egyenáramforrások működési elvének megismerése, helyes használatuk 

elsajátítása; továbbá az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. 

 Ismeretek a ma használt galvánlemekről és akkumulátorokról, felirataik tanulmányozása, 

veszélyes hulladékokként való gyűjtésük. 

 Akkumulátorok szabályos feltöltése. 

 Ionegyenlet írása egyszerű esetekben. 

 Egyszerű számítási feladatok megoldása (egyszerű sztöchiometria, képletmeghatározás, 

keverékek, elegyek összetétele, gázok moláris térfogata, termokémia, elektromotoros erő és 

standardpotenciál, egész számú pH); a megoldás során a kémiai jelek mennyiségi 

értelmezésére és az SI mértékegységek használatára vonatkozó ismeretek alkalmazása. 

 A kémiai jelek és a kémiai egyenlet mennyiségi értelmezésére vonatkozó ismeretek 

alkalmazása. 

 Élelmiszerek sótartalmával, a napi sóbevitellel kapcsolatos számítások, szemléletformálás; 

információk (médiából, internetről, könyvekből) a jódozott sóról, a fiziológiás sóoldatról, a 

túlzott sófogyasztásról (a magas vérnyomás rizikófaktora), az útsózás előnyös és káros 

hatásairól. 

 Az ivóvízre megadott egészségügyi határértékek értelmezése, ezzel kapcsolatos 

számolások, a vízszennyezés tudatos minimalizálása. 

 Az anyagok természetben való körforgása és ennek jelentősége. 

 Környezettudatos és egészségtudatos vásárlási szokások kialakítása. 

Témakörök 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) Órakeret 

A kémia és az atomok világa 

A kémia mint természettudomány 

A kémia és a kémikusok szerepe az emberi civilizáció megteremtésében és 

fenntartásában. Megfigyelés, rendszerezés, modellalkotás, hipotézis, a 

vizsgálatok megtervezése (kontrolkísérlet, referenciaanyag), elvégzése és 

7 óra 
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kiértékelése (mérési hiba, reprodukálhatóság), az eredmények publikálása és 

megvitatása. 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések változása: atom (Dalton), elektron 

(J. J. Thomson), atommag (Rutherford), elektronhéjak (Bohr). A proton, neutron 

és elektron relatív tömege, töltése. Rendszám, tömegszám, izotópok. 

Radioaktivitás (Becquerel, Curie házaspár) és alkalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede). Elektrosztatikus vonzás és taszítás az atomban. 

Alapállapot és gerjesztett állapot. Párosított és párosítatlan elektronok, jelölésük. 

A periódusos rendszer és az anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan változó tulajdonságainak elektronszerkezeti okai, a 

periódusos rendszer (Mengyelejev): relatív és moláris atomtömeg, rendszám = 

protonok száma illetve elektronok száma; csoport = vegyértékelektronok száma; 

periódus = elektronhéjak száma. Nemesgáz-elektronszerkezet, 

elektronegativitás (EN). 

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, törekvés a nemesgáz-elektronszerkezet elérésére. 

Az EN döntő szerepe az elsődleges kémiai kötések és másodlagos 

kölcsönhatások kialakulásában. 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy EN-különbség esetén. Az ionos kötés, mint 

erős elektrosztatikus kölcsönhatás, és ennek következményei. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú atomok között. Delokalizált elektronok, 

elektromos és hővezetés, olvadáspont és mechanikai tulajdonságok. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kötéspolaritás. Kötési energia, kötéshossz. 

Atomrácsos anyagok makroszkópikus tulajdonságai és felhasználása. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és nemkötő elektronpárok. Összegképlet és 

szerkezeti képlet. A molekulák alakja. A molekulapolaritás. 

Másodrendű kötések és a molekularács 

Másodrendű kölcsönhatások tiszta 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 kapcsolata a fizikai 

tulajdonságokkal, illetve a felhasználhatósággal. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése és térszerkezete. A mindennapi élet fontos 

összetett ionjai. 

10 óra 

Anyagi rendszerek 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 

9 óra 
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A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. A kémiailag tiszta anyagok, mint 

egykomponensű, a keverékek, mint többkomponensű homogén, illetve 

heterogén rendszerek. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és halmazállapot-változásainak anyagszerkezeti 

értelmezése. Exoterm és endoterm változások. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, moláris térfogat, abszolút, illetve 

relatív sűrűség és gyakorlati jelentőségük. Gázok diffúziója. Gázelegyek 

összetételének megadása, robbanási határértékek. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű kötések erősségének kapcsolata 

a forrásponttal; a forráspont nyomásfüggése. Oldódás, oldódási sebesség, 

oldhatóság. Az oldódás és kristályképződés; telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetételének megadása (tömeg- és térfogatszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció). Adott töménységű oldat készítése, hígítás. 

Ozmózis. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anyagok; a részecskék rendezettsége. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és gyakorlati jelentősége. Kolloidok 

stabilizálása és megszüntetése, háztartási és környezeti vonatkozások. Az 

adszorpció jelensége és jelentősége. Kolloid rendszerek az élő szervezetben és a 

nanotechnológiában. 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, aktiválási energia, aktivált 

komplex. A kémiai egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók 

hajtóereje az energiacsökkenés és a rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a háztartásokban. Az energiafajták átalakítását kísérő 

hőveszteség értelmezése. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és szabályozása a háztartásban és az iparban. A 

reakciósebesség függése a hőmérséklettől, illetve a koncentrációtól, 

katalizátorok. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot kialakulásának feltételei és jellemzői. A 

tömeghatás törvénye. A Le Châtelier–Braun-elv és a kémiai egyensúlyok 

befolyásolásának lehetőségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

Sav-bázis reakciók 

15 óra 
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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-, 

illetve lúgmarás esetén. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogalma oxigénátmenet, illetve elektronátadás alapján. 

Az oxidációs szám és kiszámítása. Az elektronátmenetek és az oxidációs számok 

változásainak összefüggései redoxireakciókban. Az oxidálószer és a 

redukálószer értelmezése az elektronfelvételre és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Elektrokémia 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási hajlam). A redoxifolyamatok iránya. Fémes és 

elektrolitos vezetés. 

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. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galvánelemek felépítésének és működésének 

összehasonlítása. Ionvándorlás. Anód és katód az elektrolízis esetén. Oldat és 

olvadék elektrolízise. Az elektrolízis gyakorlati alkalmazásai. 

7 óra 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyületek jellemzésének szempontrendszere. 

Elemek gyakorisága a Földön és a világegyetemben. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítatlan elektron (stabilis oxidációs száma: +1) 

megfelelő katalizátorral jó redukálószer. Nagy elektronegativitású atomok 

(oxigén, nitrogén, klór) molekuláris állapotban is oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony forráspont, kis sűrűség, nagy diffúziósebesség. 

Előállítás. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis reakciókészség. Gyenge diszperziós 

kölcsönhatás, alacsony forráspont, kis sűrűség, rossz vízoldhatóság. Előfordulás. 

Felhasználás. 

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 

7 óra 
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jód szublimációja. Reakcióik vízzel, fémekkel, hidrogénnel, más 

halogenidekkel. Előfordulás: halogenidek. Előállítás. Felhasználás. 

Nátrium-klorid 

Stabil, nemesgáz-elektronszerkezetű ionok, kevéssé reakcióképes. Ionrács, 

magas olvadáspont, jó vízoldhatóság, fehér szín. Előfordulás. Felhasználás. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben disszociál, vizes oldata a sósav. Reakciói különböző 

fémekkel. Előfordulás. Előállítás. Felhasználás. 

Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 

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, 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. 

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. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, kisebb EN, nagy molekuláiban egyszeres 

kötések, szilárd, rossz vízoldhatóság. Égése. Előfordulás. Felhasználás. 

Hidrogén-szulfid és sói 

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. 

10 óra 

A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris molekula, erős háromszoros kötés, kis 

reakciókészség, vízben rosszul oldódik. 

7 óra 
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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. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, kisebb EN, atomjai között egyszeres kötések; a 

fehérfoszfor és a vörösfoszfor szerkezete és 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. 

Összesen: 72 óra 

Továbbhaladás feltételei 

 Ismerjék az anyagok atomos szerkezetét. 

 Alkalmazzák a tömeg - darabszám - anyagmennyiség kapcsolatát. 

 Számolják ki adott összegképletű anyag moláris tömegét. 

 Tudjanak következtetni az atom vegyértékelektron-számából a belőle keletkező ion 

töltésszámára. 

 Ismerjenek példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására, ismerjék ezek kockázatait, 

veszélyeit. 

 Tudják megszerkeszteni az egyszerűbb vegyületek képletét. 

 Leírás alapján tudjanak kísérleteket elvégezni. 

 Ismerjék a tanult elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét, és magyarázzák meg ezek 

tulajdonságait. 

 Tudják értelmezni a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az 

elvégzett kísérletek alapján. 

 Legyenek képesek besorolni a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a 

kísérleti úton is megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba. 

 Értelmezzék a kémiai reakció és a fizikai változás közti különbséget. 

 Ismerjék fel a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat, sav-bázis reakciókat. 

 Mondjanak példákat az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerjék 

ezek veszélyeit, környezetbarát alkalmazásukat. 

 Értelmezzék a hétköznapokban előforduló oldatok összetételét. 

 Szerkesszenek egyszerű kémiai egyenleteket. 

 Értelmezzenek egyszerű, kémiai ismereteket tartalmazó ábrákat, grafikonokat, táblázatokat. 

 Legyenek képesek a tanult elemek helyét felismerni a periódusos rendszerben. 
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 Legyenek képesek megnevezni a részletesen tanult elemeket, vegyületeket, felírni kémiai 

jelüket, ismerni környezeti, élettani hatásukat. 

 Tudják, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, 

ismerjék helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. 

 Legyenek képesek érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítani a 

köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. 

 Tudjanak használati utasítás alapján szakszerűen dolgozni a háztartási vegyszerekkel, a 

mindennapi életben használt oldatokkal. 

 Legyenek képesek felsorolni a természetes vizek összetevőit. 

 Ismerjék fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat 

saját környezetükben. 

 Legyenek képesek felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyezéseit. 

Helyi követelmények 

 Tudják a jelenségek vizsgálata során szerzett tapasztalataikat, megfigyeléseiket szóban vagy 

írásban pontosan rögzíteni. 

 Tudják az első 20 elem vegyjelét, elemmolekuláik képletét. 

 Tudják, hogy az ionvegyületek és a kovalens vegyületek vízben való oldásának az alapja a 

dipólus vízmolekulák és az oldódó anyag részecskéi közötti vonzás. 

 Értsék a homogén keverék és a heterogén anyagok fogalmát, tudjanak példát mondani. 

 Értsék és tudják alkalmazni a reakcióegyenlet-írás elemi lépéseit. 

 Tudjanak a standardpotenciál táblázatot használva redoxireakciókat értelmezni. 

 Ismerjék a korrózió fogalmát és a korrózió elleni védelem lényegét. 

10. osztály 

Tananyagtartalmak kapcsolata 

A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, 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. 

évfolyamon szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a 

gyakorlati életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 
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Tevékenységi formák 

 A nehézfém-vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A 

vörösiszap-katasztrófa és a tiszai cianidszennyezés okainak és következményeinek 

megértése. 

 Érvek és ellenérvek tudományos megalapozottságának vizsgálata és vitákban való 

alkalmazása a klímaváltozás kapcsán. A szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének 

megértése.  

 Információk gyűjtése és feldolgozása a természetes szenek keletkezéséről, 

felhasználásukról és annak környezeti problémáiról, a mesterséges szenek (koksz, faszén, 

orvosi szén) előállításáról és felhasználásáról, a karbonszálas horgászbotokról, a „véres 

gyémántokról”, a mesterséges gyémántokról, a fullerénekről és a nanocsövekről, az 

üvegházhatás előnyeiről és hátrányairól, a szén-monoxid és a szén-dioxid által okozott 

halálos balesetekről. 

 A karbonátok és szilikátok mint a földkérget felépítő vegyületek gyakorlati jelentőségének 

megértése.  

 A szilikonok felhasználási módjainak, ezek előnyeinek és hátrányainak magyarázata 

tulajdonságaikkal. 

 Ismerjék meg a szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátságait igazoló kísérleteket. 

 Legyenek képesek az új jelenségek önálló értelmezésére a korábbi ismereteik alapján. 

 Legyenek képesek a szerkezeti képlet alapján az izoméria fajtáinak felismerésére. 

 Gyakorolják a szerves anyagok molekulamodelljeinek elkészítését és jellemzését. 

 Ismerjék fel a szerves anyagok által kiváltott környezeti problémákat, azok okait és 

következményeit. 

 Alkalmazzák a számítástechnikában elsajátított ismereteiket az információszerzés, -

feldolgozás és -átadás folyamán. 

 Legyenek képesek megfelelően illusztrált előadás tartására a szaknyelv szabatos 

használatával, a rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával. 

 A mindennapi életben előforduló ártalmas szerves anyagok felsorolása; az élő rendszerekre 

és a környezetre gyakorolt hatásaik kifejtése; tájékozódás szakszerű használatukról a 

mellékelt tanácsok, utasítások alapján. 

 A szerves halogénvegyületek környezetszennyezésével kapcsolatos szövegek, hírek 

kritikus, önálló elemzése. 

 Következtetés a háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból 

azok egészségügyi és környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli szokások 

kialakítása. 

 A felületaktív anyagok használatával kapcsolatos helyes szokások alapjainak megértése. 

Információk szilárd és folyékony tisztítószerekről és a velük kapcsolatos 

környezetvédelmi problémákról. 

 Információgyűjtés a papírgyártás környezetvédelmi problémáiról. 

 Információk szerzése és önálló vélemény kialakítása a szenvedélybetegségek kémiai 

vetületeiről, az oxigén- és nitrogéntartalmú vegyületek narkotikus és egészségkárosító 

hatásairól, a személyiségre és a társadalomra irányuló veszélyeiről. 
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 Annak felismerése, hogy a fehérjéket egyedi (általában sokféle kötéssel rögzített) 

szerkezetük teszi képessé sajátos funkcióik ellátására. Tojásfehérje kicsapási reakciói és 

ezek összefüggése a mérgezésekkel, illetve táplálkozással.  

 Információk az aszpartámról, a zselatinról, a haj dauerolásáról, az enzimek és a 

peptidhormonok működéséről. 

 Az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a szerves vegyületek fizikai tulajdonságainak 

magyarázatára: összefüggés keresése a funkciós csoport, a moláris tömeg és a molekula 

térszerkezete, polaritása, valamint az olvadás- és a forráspont, illetőleg az oldhatóság 

között. 

 A tökéletes égés egyenletének felírása bármely adott összegképletű C, H és O atomokból 

álló vegyületre. 

 A környezetünkben előforduló műanyagok tulajdonságainak vizsgálata, felhasználási 

lehetőségeik, esetleges környezetkárosító hatásuk magyarázata felépítésük alapján. 

 Információk szerzése arról, hol vesznek át a tanuló lakóhelyéhez legközelebb háztartási 

veszélyes hulladékokat és újrahasznosítható anyagokat. 

Témakörök 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) Órakeret 

A fémek és vegyületeik 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs szám (+1), erős redukálószerek, vízből 

lúgképzés közben hidrogénfejlesztés, nemfémekkel sóképzés. Nagy 

reakciókészség miatt előfordulás csak vegyületeikben, előállítás 

olvadékelektrolízissel. 

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. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó redukálószer, de védő oxidréteggel 

passziválódik. Könnyűfém. Előfordulás. Előállítás. Felhasználás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), csoportban lefelé EN csökken, fémes jelleg nő. 

Felületi védőréteg. Felhasználás. Élettani hatás. 

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. 

Félnemes, nemesfémek és vegyületeik 

Jó elektromos és hővezetés, jó megmunkálhatóság, tetszetős megjelenés, kis 

reakciókészség. Viselkedésük levegőn, oldódásuk (hiánya) savakban. 

10 óra 
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Felhasználás. 

Rézion: nyomelem, de nagyobb mennyiségben mérgező. Ezüst-ion: mérgező, 

illetve fertőtlenítő hatású. Felhasználás. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany szobahőmérsékleten folyadék. A cink híg 

savakkal reagál. Felhasználás: Zn, Cd, Hg, ZnO. Élettani hatás. Szelektív 

gyűjtés. 

A széncsoport elemei és szervetlen vegyületeik 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit rétegrácsa és következményeik. Kémiai 

tulajdonságok. Bányászatuk. Felhasználás. 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, vízben rosszul oldódó, a levegővel jól elegyedő 

gáz. A szén oxidációs száma (+2), jó redukálószer (vasgyártás), éghető. 

Széntartalmú anyagok tökéletlen égésekor keletkezik. Életveszélyes, mérgező. 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag rosszul oldódó gáz. A szén oxidációs száma 

stabilis, redoxireakcióra nem hajlamos, nem éghető. Vízzel egyensúlyi 

reakcióban gyenge savat képez, ennek sói a karbonátok és a hidrogén-

karbonátok. Nem mérgező, de életveszélyes. Lúgokban karbonátok formájában 

megköthető. Előfordulás (szén-dioxid kvóta). Felhasználás. 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, de félvezető, mikrocsipek, ötvözetek. SiO2: 

atomrács, kvarc, homok, drágakövek, szilikátásványok, kőzetek. Üveggyártás, 

vízüveg, építkezés. Szilikonok tulajdonságai és felhasználása. 

6 óra 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berzelius, Wöhler), az organogén elemek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy száma, a szénatom különleges sajátosságai, funkciós 

csoport, konstitúció, izoméria. Összegképlet (tapasztalati és molekulaképlet), a 

szerkezeti képlet, a konstitúciós képlet és az egyszerűsített jelölési formái. A 

szénváz alakja. A szerves vegyületek elnevezésének lehetőségei: tudományos és 

köznapi nevek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 1-8 szénatomos főlánccal rendelkező 

alkánok elnevezése, metil- és etilcsoport, homológ sor, általános képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, a ciklohexán konformációja. Apoláris 

molekulák, olvadás- és forráspont függése a moláris tömegtől. Égés, 

szubsztitúciós reakció halogénekkel, hőbontás. A telített szénhidrogének 

előfordulása és felhasználása. A fosszilis energiahordozók problémái. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos főlánccal, általános képlet, molekulaszerkezet, 

geometriai izoméria. Égésük, addíciós reakciók, polimerizáció, PE és PP, 

19 óra 
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tulajdonságaik. Az olefinek előállítása. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén szerkezete, tulajdonságai. Polimerizáció, kaucsuk, 

vulkanizálás, a gumi és a műgumi szerkezete, előállítása, tulajdonságai. A 

karotinoidok. 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulajdonságai. Reakciói: égés, addíciós reakciók, 

előállítása, felhasználása. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), tulajdonságai, szubsztitúciója, (halogénezés, 

nitrálás), égése. Toluol (TNT), sztirol és polisztirol. A benzol előállítása. Aromás 

szénhidrogének felhasználása, biológiai hatása. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

A halogéntartalmú szénhidrogének elnevezése, kis molekulapolaritás, nagy 

moláris tömeg, gyúlékonyság hiánya, erős élettani hatás.  

A halogénszármazékok jelentősége. 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, elnevezésük. A metanol, az etanol, az etilén-glikol 

és a glicerin szerkezete és tulajdonságai, élettani hatása. Égésük, részleges 

oxidációjuk, semleges kémhatásuk, észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú 

italok előállítása. Denaturált szesz. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonságai. A fenol, mint gyenge sav, reakciója nátrium-

hidroxiddal. A fenolok fertőtlenítő, mérgező hatása. A fenolok mint fontos 

vegyipari alapanyagok. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkezete. A dietil-éter tulajdonságai, élettani hatása, 

felhasználása régen és most. 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elnevezése, szerkezete, tulajdonságai, oxidálhatósága.  

A formaldehid felhasználása (formalin), mérgező hatása. Aceton, mint oldószer. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a szénváz alapján, elnevezésük. 

Szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik. A karbonsavak előfordulása, 

felhasználása, jelentősége. 

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 műszálak. Szervetlen savak észterei. 

24 óra 
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A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A felületaktív anyagok szerkezete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, a vizes oldat pH-ja. Szappanfőzés. 

Felületaktív anyagok a kozmetikumokban, az élelmiszeriparban és a sejtekben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok előfordulása, összegképlete, csoportosítása: mono-, di- és 

poliszacharidok. Szerkezet, íz és oldhatóság kapcsolata. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós csoportjai, szerkezetük, tulajdonságaik. A ribóz és 

dezoxi-ribóz, a szőlőcukor és a gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója, előfordulása. 

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 poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szerkezete, tulajdonságai, előfordulása a 

természetben, biológiai jelentőségük és felhasználásuk a háztartásban, az 

élelmiszeriparban, a papírgyártásban, a textiliparban. 

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok és az anilin elnevezése. 

Szerkezet és sav-bázis tulajdonságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfordulása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, tulajdonságai. 

A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az imidazol és a purin szerkezete, polaritása, sav-

bázis tulajdonságok, hidrogénkötések kialakulásának lehetősége. Előfordulásuk 

a biológiai szempontból fontos vegyületekben. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoportjai, ikerionos szerkezet és következményei. 

Előfordulásuk és funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a peptidek szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék 

szerkezeti szintjei (Sanger, Pauling) és a szerkezetet stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai jelentősége. A fehérjék által 

alkotott makromolekulás kolloidok jelentősége a biológiában és a háztartásban. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

11 óra 
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A „nukleinsav” név eredete, a mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója, térszerkezete, a bázispárok között 

kialakuló hidrogénkötések, a Watson–Crick-modell. 

A műanyagok 

Szintetikus és természetes eredetű műanyag, termoplasztikus és termoreaktív, 

illetve polimerizációs és polikondenzációs műanyag (egy-egy példa), le nem 

bomlás, hulladékégetés, dioxin. 

A fenntartható fejlődés és környezetvédelem kapcsolata. 

2 óra 

Összesen 72 

Továbbhaladás feltételei 

 Legyenek képesek megnevezni a részletesen tanult elemeket, vegyületeket, felírni kémiai 

jelüket, ismerni környezeti, élettani hatásukat. 

 Tudják, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi 

életben, ismerjék helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. 

 Tudják felsorolni a szerves vegyületeket felépítő (organogén) elemeket, a szerves 

vegyületek főbb alaptípusait. 

 Értelmezzék a kémiai reakciókat. 

 Szerkesszenek egyszerű szerves kémiai egyenleteket. 

 Ismerjék a tanult, köznapi életben is előforduló szerves vegyületeket, ismertessék 

konstitúciójukat, környezeti és élettani hatásukat. 

 Értsék a szerkezet, a fizikai tulajdonságok és a jellemző reakció közötti kapcsolatot. 

 Ismerjék az egyszerű funkciós csoportokat (alkoholok, fenolok, éterek, oxovegyületek), 

illetve az összetett funkciós csoportokat (karbonsavak, észterek) tartalmazó vegyületeket. 

  

 Használják szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon szerves 

vegyipari termékeket. 

 Ismerjék fel a mindennapi életben előforduló kolloid rendszereket. 

 Sorolják fel a szenvedélybetegségekhez kapcsolódó anyagokat, és ismerjék az emberi 

szervezetre gyakorolt hatásukat. 

 Értsék, hogy mi a különbség a molekula és a makromolekula között. 

 Ismerjék az aminosavak szerkezetét általánosságban, vagyis a két funkciós csoportot (az 

ikerionos szerkezetet). 

 Ismerjék a fehérjéket felépítő aminosavak peptidképző reakcióját, a fehérjék jelentőségét. 

 Ismerjék a "nukleinsav-építőköveket", élettani jelentőségüket. 

 Tudják, hogy a fehérjék szerkezetének erőteljes megváltoztatása kicsapódást hoz létre, és 

hogy ezt melegítéssel, erős savakkal és nehézfémek ionjaival is kiválthatjuk. 

 Soroljanak fel szerves vegyületekkel kapcsolatos környezeti problémákat, és említsenek 

megoldási lehetőségeket ezekre. 

 Ismerjék a fenntartható ipari fejlődés fogalmát. 

Helyi követlemények 

 Értsék meg, hogy nincs elvi különbség a szervetlen és a szerves vegyületek között. 

 Értsék a szénvegyületek sokféleségének okait. 
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 Legyenek képesek a kísérleti eszközök és anyagok balesetmentes használatára. 

 Értsék a telített kifejezést, ismerjék a metánsorozat tagjainak szerkezetét, tulajdonságait. 

 Ismerjék a kőolajlepárlás fontosabb termékeit. 

 Tudják az etil-alkohol (és a metil-alkohol) képletét és fontosabb tulajdonságait, legyenek 

tisztában a szeszesitalok egészségre ártalmas hatásával. 

 Legyen képük a mosószerek hatásmechanizmusáról, értsék a sok vízzel történő öblítés 

fontosságát. 

 Ismerjék meg a következő anyagok képleteit, s főbb tulajdonságaikat: glicerin, formaldehid, 

acetaldehid, aceton, tejsav, citromsav, olajsav, palmitinsav, dietil-éter, etil-acetát. 

 Ismerjék meg a szénhidrátok felosztását, a felépítésükben résztvevő funkciós csoportokat. 

 Tudják a cukorszerű szénhidrátok közül a szőlőcukor és a fruktóz képletét és fontosabb 

tulajdonságait, valamint a répacukor összetételét. 

 Tudják a nem cukorszerű szénhidrátok közül a keményítő és cellulóz összetételét. 

 Legyen áttekintésük a keményítő és a cellulóz ipari felhasználásáról, tudják hogy a 

keményítő jóddal kék színreakciót ad, és ez mindkettő kölcsönös kimutatására alkalmas. 

 Tudjanak mennyiségi és minőségi szempontról is helyes étrendet összeállítani. 

 Ismerjék a műanyagok fogalmát, csoportosítását, jelentőségét napjainkban. 

 Tudják, hogy a műanyagok makromolekuláris felépítésűek. 

 Törekedjenek környezetükben a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozásának 

megelőzésére, illetve csökkentésére. 

A fejlesztés várt eredményei a négy évfolyamos ciklus végén 

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához 

elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, a 

legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, 

előállítását, gyakorlati jelentőségét. 

Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a 

funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudományos 

megközelítés közötti különbségeket. 

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 kritikus 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 egyszerűbb problémák és 

számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni 

ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni 

a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos 

cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával 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 döntések meghozatalára. 
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Kémia fakultáció / érettségi felkészítő 

Célok 

Azon kompetenciák elsajátítása, melyek szükségesek a középszintű és emelt szintű érettségi 

vizsga sikeres letételéhez. 

Követelmények 

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az 

alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: 

 a természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok megoldása során, 

 ismereteinek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, 

 elemek, vegyületek tulajdonságainak, szerepének és jelentőségének felismerése a tanult 

vagy megadott információk alapján, 

 egyszerű kémiai kísérletek elvégzése és értelmezése, 

 egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása, 

 az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.) 

lényegének megértése,  

 egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése, 

 az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata, 

 grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése, 

 szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, -értelmezés. 

Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges: 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok 

felismerése, 

 a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása, 

 egyszerű kémiai kísérletek tervezése, 

 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai 

számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása, 

 a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése, 

 a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák értelmezése. 

Témakörök 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) Órakeret 

Kémiai számítások 

Alapfogalmak 

Az anyagmennyiség. Gázok. Oldatok, elegyek keverékek összetétele és 

készítése. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban. 

Gázelegyek 

Összetétel megadása. Gáztörvények. 

Keverékek 

44 óra 
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Szerves és szervetlen kémiai feladatok. 

Szerves vegyületek képlete 

Általános összegképlet használata a kémiai számítsásokban. 

Termokémia és kémiai egyensúly 

Reakcióhő, képződéshő, kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, 

ionizációs energia, elektronaffinitás és Hess tétele. Egyensúlyi koncentrtáció, 

egyensúlyi állandó számítása, átalalulási százalék. 

Oldatok és kémhatás 

Kristályvíztartalmú vegyületek, titrimetria, pH, vízionszorzat, sav- és 

bázisállandó, disszociációfok. 

Elektrokémia 

Standardpotenciál, elektromotoros erő, Faraday-törvények. 

Általános kémia 

Atomszerkezet 

Atom; elem; elektronszerkezet. A periódusos rendszer. Az atomok mérete; az 

ionok, eléektronegativitás (EN). 

Kémiai kötések 

Elsőrendű kémiai kötések. Másodrendű kémiai kötések. 

Molekulák, összetett ionok 

Molekula; a kovalens kötés. A molekulák térszerkezete. Összetett ionok. 

Anyagi halmazok 

Anyagi halmaz fogalma; állapotjelzők. Halmazállapotok, halmazállapot-

változások.  

Egykomponensű anyagi rendszerek: kristályrácsok (ionrácsos, atomrácsos, 

fémrácsos és molekularácsos kristályok), átmenet a kötés- és rácstípusok között.  

Többkomponensű anyagi rendszerek: Csoportosítás; diszperz rendszerek; 

kolloidok; homogén rendszerek (elegyek, oldatok). 

Kémiai átalakulások 

Kémiai reakció, képlet, kémiai egyenlet.  

Termokémia: a folyamatok energiaviszonyai; reakcióhő. Reakciókinetika: 

reakciósebesség, katalízis. Egyensúly: megfordítható kémiai reakciók; 

dinamikus egyensúly és eltolása. 

A kémiai reakciók típusai: sav-bázis reakciók (vizes oldatok kémhatása, sav-

bázis indikátorok, közömbösítés, sók hidrolízise); elektronátmenettel járó 

reakciók; egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók. 

Elektrokémia: galvánelem; elektrolízis és mennyiségi viszonyai. 

24 óra 

Szervetlen kémia 

Fémek 

Általános jellemzés: tulajdonságok, ötvözetek, előállítás, korrózió. 

Az s-mező fémei: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, ionjaik, élettani 

hatás. 

A p-mező fémei: alumínium: tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, 

ionja 

Ón és ólom: tulajdonságok. 

14 óra 
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A d-mező fémei: Főbb jellemzőik. 

Vascsoport (Fe, Co, Ni): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, 

felhasználás, az ionjaik. 

Rézcsoport (Cu, Ag, Au): anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, élettani 

hatás, felhasználás, ionjaik. 

Cink: anyagszerkezet, tulajdonságok. 

Higany: anyagszerkezet, tulajdonságok, élettani hatás, felhasználás. 

Egyéb átmenetifém-vegyületek: kálium-permanganát (hipermangán, KMnO4): 

tulajdonságok, felhasználás. 

Hidrogén 

Anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás. 

Nemesgázok 

Anyagszerkezet, tulajdonságok. 

Halogénelemek és vegyületeik 

Halogénelemek: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, 

felhasználás, élettani hatás. 

Halogénvegyületek: Csoportosítás. Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI) 

anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás. Kősó 

(NaCl) halmazszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, felhasználás. Ezüst-

halogenidek (AgCl, AgBr, AgI) tulajdonságok, felhasználás. Hypo (NaOCl-

oldat). 

Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te). 

Oxigén: anyagszerkezet, tulajdonságok, előállítás, előfordulás, felhasználás. 

Oxigénvegyületek: csoportosítás, dihidrogén-peroxid (H2O2): anyagszerkezet, 

tulajdonságok, oxidok, csoportosításuk. Víz (H2O) anyagszerkezet, 

tulajdonságai; természetes vizek; vízkeménység, élettani szerep. Fontosabb fém-

oxidok. 

Hidroxidok: fontosabb fém-hidroxidok, egyéb. 

Kén: anyagszerkezet, tulajdonságok. 

A kén vegyületei: dihidrogén-szulfid, kén-hidrogén (H2S): anyagszerkezet, 

tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, élettani hatás, sói.  

Kén-dioxid (SO2) anyagszerkezet, tulajdonságok, előállítás, felhasználás, 

környezetszennyező hatás.  

Kén-trioxid (SO3).  

Kénessav H2SO3) és sói: tulajdonságok.  

Kénsav (H2SO4), anyagszerkezet, tulajdonságok, ipari előállítás, felhasználás, 

sói, fontosabb szulfátok. Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3). 

A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

Nitrogén: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás 

Nitrogénvegyületek: ammónia (NH3): anyagszerkezet, tulajdonságok, 

előfordulás, előállítás, felhasználás, sói. 

Nitrogén-oxidok: nitrogén-monoxid (NO): tulajdonságok, élettani hatás, 

előállítás. 

Salétromossav (HNO2): sói.  

Nitrogén-dioxid (NO2): tulajdonságok, élettani hatás, előállítás. 
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Salétromsav (HNO3), anyagszerkezet, tulajdonságok, előállítás, felhasználás, 

sói, fontosabb nitrátok. 

Foszfor: anyagszerkezet, tulajdonságok, élettani hatás, felhasználás, előfordulás, 

előállítás. 

Foszforvegyületek: difoszfor-pentaoxid (P2O5): tulajdonságok. 

Foszforsav (ortofoszforsav, H3PO4): anyagszerkezet, tulajdonságok, élettani 

hatás, felhasználás, sói, fontosabb foszfátok: anyagszerkezet, szabályos és 

savanyú sók. 

A széncsoport elemei és vegyületeik 

Szén: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, felhasználás. 

A szén vegyületei: szén-monoxid (CO): anyagszerkezet, tulajdonságok, 

előfordulás élettani hatás, előállítás, felhasználás. Szén-dioxid (CO2): 

anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, keletkezés, élettani és ökológiai 

hatás, laboratóriumi előállítás, felhasználás. 

Szénsav (H2CO3): anyagszerkezet, tulajdonságok, sói, fontosabb karbonátok, 

fontosabb hidrogén-karbonátok. 

Szilícium: anyagszerkezet, tulajdonságok, előfordulás, felhasználás. 

Szilícium-vegyületek: szilícium-dioxid (SiO2): halmazszerkezet, tulajdonságok, 

előfordulás, felhasználás, az üveg. Szilikonok: szerkezet, gyakorlati jelntőség. 

Szerves kémia 

A szerves vegyületek általános jellemzői 

Szerves anyag; a szerves molekulák szerkezete: izoméria; az izoméria típusai; 

homológ sor; funkciós csoport. 

A szerves vegyületek csoportosítása; tulajdonságok; reakciótípusok. 

Szénhidrogének 

Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok): nevezéktan; izoméria; 

anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók; előfordulás; felhasználás. 

Alkének (olefinek): nevezéktan; izoméria; molekulaszerkezet; tulajdonságok; 

előállítás. 

Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének: diének: nevezéktan; 

anyagszerkezet; tulajdonságok; felhasználás; természetes poliének. 

Alkinok: Etin (acetilén): molekulaszerkezet; fizikai tulajdonságok; kémiai 

reakciók; előállítás; felhasználás. 

Aromás szénhidrogének: nevezéktan; benzol (molekulaszerkezet;  

tulajdonságok; előállítás; élettani hatás); toluol, sztirol: felhasználás; naftalin 

(molekulaszerkezet; tulajdonságok; felhasználás). 

Halogéntartalmú szénhidrogének: elnevezés; anyagszerkezet; tulajdonságok; 

kémiai reakciók; felhasználás; környezetvédelmi vonatkozások. 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Egyszerű funkciós csoportok; összetett funkciós csoportok és származtatásuk; 

vegyületcsoportok. 

Hidroxivegyületek: alkoholok (nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; 

kémiai reakciók; előfordulás; élettani hatás; előállítás; felhasználás); fenolok, a 

fenol (anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók; élettani hatás; 

felhasználás). 

Éterek: nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; előállítás; felhasználás.  

16 óra 
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Oxovegyületek: csoportosítás; nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; 

kémiai reakciók; előállítás; felhasználás; élettani hatás. 

Karbonsavak: csoportosítás; nevezéktan; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai 

reakciók; előállítás. 

Egyéb funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak; a karbonsavak sói: 

felhasználás. 

Észterek: csoportosítás; karbonsav-észterek (nevezéktan; tulajdonságok; kémiai 

reakció; előállítás; felhasználás, zsírok, olajok – gliceridek); szervetlensav-

észterek. 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

Aminok: csoportosítás; elnevezés; tulajdonságok; kémiai reakciók. 

Aminosavak: példák; csoportosítás; szerkezet; tulajdonságok; előfordulás. 

Savamidok: elnevezés; anyagszerkezet; tulajdonságok; kémiai reakciók. 

Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek: Piridin; Pirimidin; Pirrol; Imidazol; 

Purin 

– Tulajdonságok; jelentőség; felhasználás.  

Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok. 

Szénhidrátok 

Csoportosítás.  

Monoszacharidok: összegképlet; funkciós csoportok; csoportosítás; 

molekulaszerkezet; izoméria; tulajdonságok; glicerinaldehid; 1,3-dihidroxi-

aceton; ribóz és 2-dezoxi-ribóz; glükóz (szőlőcukor) – molekulaszerkezet; 

tulajdonságok; előfordulás, jelentőség; fruktóz (gyümölcscukor). 

Diszacharidok: származtatásuk; tulajdonságok, maltóz; cellobióz, szacharóz 

(répacukor, nádcukor) – szerkezet; tulajdonságai; jelentőség. 

Poliszacharidok: tulajdonságok; hidrolízisük; cellulóz, keményítő. 

Fehérjék 

Építőelemek; konstitúció; térszerkezet; kimutatás, reakciók; jelentőség. 

Nukleinsavak 

Építőelemek; konstitúció; DNS, RNS, a DNS kettős hélixe. 

Műanyagok 

Csoportosítás: természetes alapú műanyagok, szintetikusan előállított 

műanyagok, polimerizációs műanyagok; polikondenzációs műanyagok; 

környezetvédelmi szempontok. 

Energiagazdálkodás 

Hagyományos energiaforrások; megújuló energiaforrások; alternatív 

energiaforrások. 

Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gyakorlása 

Nem elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt nem 

elvégzendő érettségi kísérlet megtekintése tanári kísérletként vagy felvételről, 

jegyzőkönyv készítése (kísérlet, tapasztalat, magyarázat). 

Elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt elvégzendő 

érettségi kísérlet önálló, szabályos kivitelezéssel történő végrehajtása, 

20 óra 
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jegyzőkönyv készítése (kísérlet, tapasztalat, magyarázat). 

Az érettségi követelmények által előírt elméleti és számítási feladatok 

gyakorlása 

A kémia érettségi feladattípusai. 

A kémia érettségi követelményeiben szereplő számítási és egyéb 

(problémamegoldó) feladatok. 

18 óra 

Összesen 136 óra 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 

 

2012-ben írták ki a TÁMOP-3.1.3-11/2 pályázatát: A természettudományos oktatás 

módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) címmel. 

Támogatni kívánták a pályázat megvalósításával, az intelligens társadalmi-gazdasági növekedést, a 

tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását, a fenntartható fejlődés és a környezettudatos 

egyéni és társadalmi szemlélet meghonosítását a közoktatásban. A tanuló diákok oktatásán keresztül 

segíteni kívánták annak felismerését, hogy a természettudományok, a kutatás, fejlesztés és az innováció, 

a gazdaságfejlesztés hajtóerejét jelentik. A projekt eredményeként kialakítottak egy 

természettudományos laboratóriumot, ahol saját tanulóink modern oktatása mellett, a kerületi általános 

iskolák tanulói részére biztosítja a laboratóriumi kísérletezés lehetőségét. A projekt keretében korszerű 

fizika, kémia, biológia tantárgyak oktatását segítő laboratórium került kialakításra. A 36 tanuló egyidejű 

foglalkoztatására alkalmas laboratóriumi helyiséget két egyenlő részre lehet bontani egy elhúzható fal 

segítségével. Mindkét rész azonos infrastrukturális lehetőséget nyújt 18-18 tanuló egyidejű 

foglalkoztatására. A természettudományos tantárgyak tanítása során alapvetően fontos a 

tapasztalatszerzés. Ennek egyik lehetséges eszköze a tanári demonstráció, illetve a tanulói kísérletek és 

mérések végzése. A természettudományok kísérleti jellegét csak akkor értik meg a tanulók, ha maguk 

is látnak és főleg, ha maguk is végeznek kísérleteket és méréseket. 2015-től az egyik nyelvi előképzős 

osztály egyik felébe azokat a tanulókat vesszük fel, akik szeretik a matematikát és a 

természettudományokat. Ez a csoport van elsősorban a természettudományos tehetségfejlesztés 

középpontjában. Számukra az első évben, természettudomány tantárgy keretében biológia, fizika és 

kémia foglalkozásokat szervezünk a laborban. Megtanulják az eszközök használatát, felfedezik a 

kísérletezés örömét. Játékosan oldanak meg és terveznek meg mérési feladatokat. A mérési eredmények 

kiértékelése és grafikonok készítése közben fejlődik matematikai gondolkodásuk. Képesek lesznek a 

megfigyelések okainak feltárására, rendszerezésre és következtetések levonására. A tantárgy 

bevezetésével a nyelvi előkészítő első évfolyamán nem szakad meg a természettudományok tanulása, 

így a tanulók motiváltsága továbbra is fenntartható ebben az irányban. 

 

A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a gyakorlati 

alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a sikeres életpálya 

építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához, alkalmazásához és 

továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák a szakirányú felsőfokú 

tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók számára a Nemzeti alaptanterv a 11. 

évfolyamon heti két órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. A 11. évfolyamon a 

természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális ismeretek további gyarapítása vagy a 

szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják 

a legújabb felfedezéseket, azok várható hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, 

amelyekkel az emberiség ma, illetve a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan 

hozzájárult e problémák kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány 

lehetőséget nyújt a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos 

megismerés művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az 

ösztönzésére, hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos 

fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során érvényesülő 
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gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a tudományos ismeretekre 

alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. 

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY – 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 

 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a 7–8. évfolyamon tanult természettudományos tárgyak 

ismeretanyagának alapján a tudás elmélyítése történik. Elsősorban a tanulók előzetes tudására építve, 

jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái felől történik. Ebben a 

szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul használt fogalmakat pontosítjuk, 

egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább 

a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a 

természettudományos ismereteket és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában 

lehetőség nyílik a mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  

Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák (Nat) 

Tanulás kompetenciái 

A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli a hétköznapi életben, a tanulói 

kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, a tantárgyhoz kapcsolódó 

információkat.  

Kommunikációs kompetenciák 

A természettudomány tantárgy és általában a természettudományok azon képességeket fejlesztik, 

amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, 

megfigyeléseit és tapasztalatait. A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az anyanyelvén, 

ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományokhoz, kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi 

kifejezéseket.  

Egyszerű kísérletelemzést old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk 

üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya számára. 

Matematikai, gondolkodási kompetenciák  

A tanuló a tanulmányai során gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában 

és az ezekre alapozott döntések meghozatalában.  

A problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben 

fejlődik absztrakciós készsége.  

A kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján 

egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

A tanulás alapja az egyéni és a csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést 

érintő csoportmunka során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal 

együtt végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  

A tanuló a tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes 

legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni.  

Felismeri a hétköznapi életben előforduló, természettudományos problémákban rejlő lehetőségeket, 

lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.  

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját megvédve 

érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 
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A foglalkozásokon való részvétel kötelező, szóban értékelünk, a tanulók nem kapnak osztályzatot év 

végén. 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 leírását és értelmezését. Az órákat a laborban 

tartjuk, összesen 18 dupla órán kísérletezhetnek a tanulók, az előre kikészített eszközökkel.  

 

A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Kémia kísérletek  12 

Biológia kísérletek  12 

Fizika kísérletek  12 

Összes óraszám: 36 

 

KÉMIAI KÍSÉRLETEK (12 ÓRA) 

TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok 

kapcsolatát; 

− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem 

elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

− megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

− ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri jelenségek) 

és a mindennapokból; 

− tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választhatjuk 

szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szűrés, ülepítés); 

− megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának egyszerű 

módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− Hipotézisalkotás alapvető szinten 

− A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

− A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

− A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

− Elválasztási műveletek 
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FOGALMAK 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi halmaz, 

gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, 

fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési módszerek, tömeg, 

térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 

− Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyességi jelek 

értelmezése 

− Tömegmérés táramérleggel, pl. egy kockacukor, vasgolyó, radír, kulcs tömegének mérése, a mérési 

pontosság megbeszélése, a tapasztalatok értelmezése 

− Térfogatmérés mérőhengerrel: víz térfogatának mérése, egyéb eszközök (pl. kémcső, főzőpohár, 

gyógyszer-, illetve mosószer-adagoló) térfogatának meghatározása, a mérési pontosság 

megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára 

− Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és táblázatos 

összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz mint folyadék 

tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 

− A víz halmazállapot-változásainak vizsgálata, a jód szublimációjának vizsgálata 

− Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése  

− Szilárd keverékek (pl. só és homok) elválasztása oldással, szűréssel, bepárlással 

− A víz desztillációjának bemutatása, a desztilláció folyamatának értelmezése 

− Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel 

− Alkoholos filctollak festékanyagainak elválasztása papírkromatográfiával 

− Háromkomponensű (konyhasó-homok-vaspor) keverék szétválasztásának megtervezése, a várható 

tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat pármunkában történő megvalósítása, a tapasztalatok 

összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

− Az aktív szén adszorpciós képességének vizsgálata 

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy 

természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet 

veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok 

kapcsolatát; 

− képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és keverékekkel 

kapcsolatban; 

− a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

− különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

− tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

− részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

− példát mond a valódi oldatra. 



 

999 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

− A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

− A keverékek 

− Az oldatok és összetételük 

− Az oldódás 

FOGALMAK 

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves vegyület, 

keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, 

telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer, valódi oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. víz, nátrium-

klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

− Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 

halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) összehasonlítása, 

táblázat készítése 

− Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, konyhasó, répacukor 

és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti jegyzőkönyv elkészítése 

− Konyhasó és kálium-nitrát oldhatóságának meghatározása kísérleti úton, az oldhatóság megadása x 

gramm só / 100 gramm víz értékben a vizsgálat hőmérsékletén 

− Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, valamint egy 

anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

− A diffúziót szemléltető tanulókísérletek elvégzése 

− Az oldás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata 

− Kristályok növesztése (pl. konyhasó, rézgálic) 

− Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 

− Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékos oldat elkészítése a laboratóriumi 

eszközök (mérleg, főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, üvegbot) felhasználásával 

− Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése laboratóriumi 

eszközök (pl. mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) felhasználásával 

TÉMAKÖR: KÉMIAI REAKCIÓK 

ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok 

kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

− ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

− ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

− ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− A pármunkában való részvétel készségének fejlesztése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

− A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 

− A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

− A reakciók energiaviszonyai 

− A kémiai változások típusai 

− A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 
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kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm 

reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges 

kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, redoxireakció, oxidáció, redukció 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. kőszén égése, a fémek 

égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója szén-

dioxiddal stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

− A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. a hidrogén-peroxid bontása kálium-

jodid-oldattal, a fejlődő oxigén kimutatása parázsló gyújtópálcával 

− Az égés tanulmányozása, a gyors (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszóró égése, 

magnézium égése) és lassú égés (rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egyszerű kísérletekkel 

− Néhány egyszerűbb égési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

− Az égés feltételeinek vizsgálata 

− Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) tulajdonságainak vizsgálata egyszerű 

tanulókísérlettel 

− A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata egyszerű 

tanulókísérlettel 

− Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, fenolftalein, pH-papír, 

antociánok) 

− Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. 

alkalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásának 

vizsgálata  

− Antociánok kivonása vöröskáposztából 

− Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata 

− A közömbösítés vizsgálata egyszerű laboratóriumi kísérletekkel, pl. az ecetsav reakciója szódával 

vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem 

elégséges a tudományos problémák megoldásához; 
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− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy 

természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet 

veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anyagokból 

állítjuk elő; 

− tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból vesszük fel 

zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

− tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) és 

fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

− Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

− Élelmiszerek összetevői 

− Káros szenvedélyek 

− A vízkeménység 

− Mosószerek, tisztítószerek 

− Építőanyagok 

− A legismertebb fémek 
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tápanyag, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, festékanyagok, növényvédő szerek, 

műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, fehérje 

kimutatása xantoprotein-próbával 

− Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 

− A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása különböző 

keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

− Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel 

− Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő címkéjének 

elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos óvintézkedésekre 

− Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos óvintézkedések 

áttekintése 

− Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, 

poliuretánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 

 

 

FIZIKA KÍSÉRLETEK (12 ÓRA) 

TÉMAKÖR: fizikai kísérletek 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 
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− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga 

által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalatokat 

rögzíti; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 

méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert 

mértékegységeket; 

− megtanulja a rendelkezésre álló eszközök helyes használatát 

− önálló kísérletezés során magyarázatot keres tapasztalataira 

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai       

kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a 

melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban lévő 

töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők 

fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvényével, erre 

hétköznapi példákat hoz. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés 

ismérvei 

- A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 

mérőeszközei, a mértékegységek átváltása 

- Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  

- A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet, áramerősség, feszültség közvetlen 

mérése a rendelkezésre álló eszközökkel. 

- A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak 

ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása. 

- Grafikonok készítése és elemzése 
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- Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata.  Az 

anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

- Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 

- A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlanság, 

sűrűség, folyékonyság 

- A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

- A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

- Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédész-

törvényének segítségével 

- Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

- Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés 

kvalitatív fizikai magyarázata 

- Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a töltött 

részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) segítségével 

- A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 

- Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és váltakozó-

áramú eszközök azonosítása a környezetünkben  

- A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön  

- Az iránytű használatának fizikai alapja 

- A fénytörés jelenségének megfigyelése 

- A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizikai 

magyarázata 
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mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, a mérés pontossága, a mért adatok átlaga, becslés, 

tudományos eredmény, sebesség, átlag és pillanatnyi sebesség, erő, Newton törvények, gyorsulás, 

nehézségi gyorsulás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, áramerősség, feszültség, ellenállás, mágneses 

tér, elektromágneses indukció, elektromágnes, motor, generátor, homorú-domború tükör, homorú-

domború lencse, fókuszpont, visszaverődés, törés, teljes visszaverődés. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

- Hosszúságmérés tolómérővel, csavarmikrométerrel 

- Mikola-csőben mozgó buborék sebességének meghatározása 

- Fénykapuk és PIC digitális időmérő használata 

- A lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulásának meghatározása méréssel 

- szabadesés paramétereinek vizsgálata fénykapuk segítségével 

- A csúszási és a tapadási súrlódási erő megmérése, majd a súrlódási együtthatók kiszámolása 

- Méréssel igazolni, hogy a fonálinga lengésideje egyenesen arányos az inga hosszának 

négyzetgyökével 

- Lengésidő, rezgésidő mérése 

- Másodpercinga készítése 

- Tőmegmérés, térfogatmérés,  
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- Ismeretlen anyagú tárgy sűrűségének meghatározása 

- Széndioxid sűrűségének mérése 

- Áramerősség-mérés Amper-mérővel 

- Áramerősség-mérés digitális multiméterrel 

- Feszültségmérés voltmérővel és digitális multiméterrel 

- Áramkörök összeállítása 

- Mágneses tér vizsgálata 

- Elektromosság kimutatása, elektroszkópok működése 

- Van de Graaff generátorral végzett látványos kísérletek 

- Elektromágnesek alkalmazása 

- Elektromágneses indukció bemutatása, megfigyelése 

- Kísérletek a légnyomás erejének bemutatására 

- Kísérletek folyékony nitrogénnel, és szárazjéggel 

- Hidrosztatika i nyomás megfigyelése, Pascal mérleg 

- Felhajtóerő mérése, Arkhimédész törvényének igazolása 

- Fénytani kísérletek lézerekkel, tükrökkel, lencsékkel, optikai pad használata 

-  

 BIOLÓGIA KÍSÉRLETEK (12 ÓRA) 

TÉMAKÖR: Biológia kísérletek 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‐  ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet megértésében 

‐   az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

‐  egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni 

‐   biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, az adatokat értelmezi 

‐  alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai 

rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba 

besorolást végez 

‐  a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az élő szervezet 

működésének biológiai alapjait 

‐   megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét 

‐ ismer a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‐  ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, értékeli az élet megértésében, az élővilág 

megismerésében és megóvásában játszott szerepét 

‐ felismeri a sejt fénymikroszkóppal megfigyelhető egyes sejtalkotóit (sejtmag, színtest), 

magyarázza a sejt működésében betöltött szerepét lényegét 
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‐ fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi néhány állati és növényi szövettípust, 

szervet, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak 

‐ alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és állatcsoportot, 

ezekbe besorolást végez 

‐   felismeri a kapcsolatot az életmód és a testfelépítés között 

‐   érti a bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti állapotelemzések céljait 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

‐   a biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára alkalmas 

eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

‐ tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának képessége 

‐  kísérleti megfigyelések, mérési adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása, az ebből 

levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása 

‐ a fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség értelmezése, a 

mikroszkóp alapbeállításának képessége, fotó készítése mobiltelefonnal 

‐   metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok 

‐  ismer példákat a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásaira, konkrét esetek alapján elemzi az 

életközösségekre gyakorolt hatásukat 
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baktérium, bőrizomtömlő, erjedés, élesztőgomba, fénymikroszkóp, fotoszintézis, gyűrűsérgek, ín, 

ízeltlábúak, kalapos gomba, kísérlet, keringési rendszer, kémhatás, légszennyezés, magas vérnyomás 

betegség, metszet, moha, penészgomba, porc, sejt, sejtmag, spóra, szív, szívinfarktus, 

sztereomikroszkóp, vér, vakfolt, zöld színtest, zuzmó 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

‐    Strukturált vagy félig strukturált biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti 

eredmények értékelése 

‐ Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, telepek 

morfológiai vizsgálata 

‐  Baktériumok, egyszerűbb eukarióták (pl. papucsállatka, fonalas zöldmoszat), gombák 

(penészgombák, élesztőgomba, kalapos gombák), zuzmók, növények (mohák, nyitvatermők, 

zárvatermők), állatok (pl. férgek, ízeltlábúak) ill. ezekből készült preparátumok (pl. kaparék, 

metszet, nyúzat, levonat) mikroszkópos vizsgálata, jellemzése 

‐   Boncolás (pl. gyűrűsféreg, ízeltlábúak, csirkeszív, csirkeláb) 

‐   Növényhatározás, állathatározás 

‐ Az emberi bőr vizsgálata (pl. hajszál felépítésének mikroszkópos vizsgálata, ujjlenyomatok 

összehasonlítása) 

‐ Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata, egyszerűbb mérések 

elvégzése (pl. légzésszámváltozás mérése, kilélegzett levegő CO2-tartalmának kimutatása, 

Donders-féle tüdőmodell működésének vizsgálata stb.) 

‐ Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása, a gyakoribb betegségeinek elemzése 

‐ Az emberi bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata (pl. kétpontküszöb-

térkép készítése, vakfolt vizsgálata, színtévesztés vizsgálata, látásélesség vizsgálata) 

‐ Különféle vízminták vizsgálata (pl. nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, pH, BISEL), talajminták 

vizsgálata (pl. vízmegkötő képesség, vízvezető képesség, pH, mésztartalom), ülepedő por 

mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY – 11. ÉVFOLYAM 

 

A természettudományos diszciplínák elemeit tartalmazó természettudomány tantárgy tanítására a 11. 

évfolyamon kerülhet sor. Amíg az általános iskolában tanult, azonos elnevezésű tantárgy a szaktárgyi 

tanulás előszobája volt, addig a középiskolában az összegzés, a kapcsolódások erősítése, a komplex 

látásmód kialakítása szolgál célként. A tanulók már rendelkeznek olyan előzetes tudással, amire mindez 

építhető, továbbá a készségek, képességek és attitűdök fejlesztése is tovább folytatható. A 21. századi 

környezetben különösen fontos, hogy a tudomány hitelessége, a tudás megbízhatóságának képzete 

erősödjön a tanulókban. Ezért lényeges, hogy képet kapjanak a természettudományos elméletek 

keletkezésének folyamatáról, maguk is gyakorolják a vizsgálati módszereket, legyenek képesek 

alkalmazni a gondolkodási műveleteket. Ezek segítségével felismerhetik a mindennapi környezetükben, 

életvitelükben jelentkező természettudományos problémákat, ezek megoldását tényekre alapozott 

módszerekkel kísérelhetik meg. 

A tananyag témakörei az ember és környezete komplex viszonyrendszere köré épülnek. Elemzik a Föld 

természeti erőforrásait, áttekintik a velük való gazdálkodás történeti előzményeit. A Föld 

különlegessége az élővilág, amely napjainkban gyors változáson megy keresztül. Az élőhelyek 

átalakulása olyan alkalmazkodási kényszert jelent, amelynek nyomán csökken a fajok sokfélesége, sérül 

az életközösségek önfenntartó képessége. Az emberi tevékenység nyomán a levegő, a vizek és a talajok 

állapota is változóban van, ami az emberi egészségre nézve kedvezőtlen következményekkel jár. Az 

időjárási anomáliák gyakoribbá válása figyelmeztető jel a klímaváltozás erősödésére. A hatások 

mérséklése és az alkalmazkodás kihívásaira való válaszadás a Föld természeti rendszereinek, gazdasági 

és társadalmi berendezkedésének egységben való vizsgálatával lehetséges. A várható jövő számtalan 

nyitott kérdést tartogat, de a tudományosan megalapozott előrejelzések, szimulációk segítenek a 

döntések és választások kimunkálásában. 

 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a természet, az élő 

és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, kíváncsiság, amelyet a tantárgy tudatos 

ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban végzett 

természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív folyamatát. 

A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a mindennapi élet 

kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás képességét is erősíti. A korosztály 

számára egy-egy maga által választott tématerület önálló feldolgozása, kutatási terv készítésétől kezdve 

a már tudományosabb igényességgel megfogalmazott következtetések levonásáig bejárt út jelenti a 

kihívást.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a természettudományok 

azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, röviden és pontosan 

kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és aktív 

részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és fontos a digitális 

kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a 

digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, az 
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együttműködés, az információk mérlegelő értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a 

természettudományos gondolkodás tanításakor.  

A tanuló korosztályában pl. a digitális eszközök által megtámogatott, megfigyeléseken alapuló 

adatgyűjtés és ezek feldolgozása, az IKT eszközök által segített modellalkotás, a szimulációs és 

térinformatikai feladatok kínálnak számtalan lehetőséget a digitális kompetenciák fejlesztésére. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően a 

gyakorlatorientált, a tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a 

mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondolkodással 

lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a természettudomány 

tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanuló rendszerszintű, 

komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek 

több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális 

éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek 

tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell.  

A tanuló megismerkedik a természettudományos gondolkodás modelljeivel, valamint adatgyűjtő, 

adatelemző eszközeivel, módszereivel, az empirikus megközelítés (például kísérlet, megfigyelés, 

modellezés) alapvető eljárásaival. A modelleket és adatgyűjtő, adatelemző eszközöket, módszereket 

használva készségeket sajátít el a környező világ jelenségeinek megértéséhez. Gyakorolja az e 

jelenségek megértésére irányuló kérdések megfogalmazását, a tényeken alapuló következtetések 

levonását és az azokra alapozott döntések meghozatalát. Felismeri az összefüggéseket, a 

kölcsönhatásokat, az alkalmazandó stratégiai lépéseket; ezeket képes verbális és vizuális formában 

megjeleníteni, felhasználva az IKT nyújtotta lehetőségeket is. Az érdeklődési körébe tartozó területeken 

motivált a problémák azonosítására, kérdések megfogalmazására, objektív bizonyítékok keresésére és 

értékelésére, logikus érvelés alkalmazására, a következtetések levonására. A mindennapi életét érintő 

megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Az élő és 

élettelen természeti környezet egymásra épülő szerveződési szintjeinek, működésének megértése 

rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran 

szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri feladatát, 

szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve 

megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A tanuló képes érvelni, vitázni természettudományos vagy a fenntarthatóságot érintő kérdéskörben.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosztályban 

kiemelt fontosságú volt a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár egy életre is 

meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Az érzelmi hatás 

kreatív alkotásokban került kifejezésre, amit felerősítettünk a természetben történő vizsgálódás, 

tapasztalás élményével. A 17-18 éves korosztály számára a természeti, társadalmi és kulturális környezet 

értékeinek megismerése tudatosabbá, a lakóhely értékeinek megőrzése érdekében vállalt aktív szerep 

egyre erősebbé válik. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák közül 

szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi hasznosulást 

nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet használni a gazdasági 

élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására, amelynek a 

természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen 
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tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás 

szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 

 

Az iskola választása alapján a tanulók integrált természettudományos program keretében, a 

mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói aktivitásra, 

interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyat tanulhatnak. A 

módszerekhez igazodva a heti két órát egybe tartjuk, hogy legyen idő egy-egy téma feldolgozására. A 

komplex szemléletet keretében, négy blokkot alakítottunk ki, amit külön kémia, biológia, földrajz és 

fizika szaktanárok tartanak. Így biztosított, hogy egy tantárgyon belül, minden természettudományos 

kérdés előfordulhasson és a tanulók tudományosan megalapozott válaszokat kapjanak kérdéseikre. 

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 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 

megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget 

kapnak arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, 

egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

 

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  óraszám 

A természet megismerése  Kémia:6 

Az ember környezetformáló tevékenysége  Földrajz:8 

Nyersanyagok, energiaforrások  Kémia:12 

Változó éghajlat  Földrajz:10 

Az élővilág sokszínűsége  Biológia:8 

Környezet és egészség  Biológia:10 

Kozmikus környezetünk  Fizika:8 

Jövőképek  Fizika: 10 

Összes óraszám: 72 

 

TÉMAKÖR: A természet megismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‒ a természettudományokat céljaik, módszereik és eredményeik alapján el tudja helyezni a világ 

megismerési útjai között, személyes és társadalmi szempontból értékeli ennek jelentőségét; 

‒ a mindennapi életében is alkalmaz egyszerűbb természettudományos gondolkodási és vizsgálati 

módszereket; 

‒ nagyobb bizalommal fordul a tudomány, a tudósok és a tudományos bizonyítékokra alapozott tudás 

felé; 
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‒ ismer magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat természettudományos tárgyú médiatartalmak 

keresésére, különféle alkalmazások segítségével médiatartalmakat, bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‒ források alapján összehasonlít és értékel ókori, középkori és újkori tudományos elképzeléseket, 

jelentős tudósoktól származó szövegeket; 

‒ tudatos stratégiaként alkalmazza a természettudományos vizsgálatok műveleteit, törekszik ezek 

minél szélesebb körű használatára; 

‒ elfogadja és példákkal igazolja, hogy a tudományos elméletek igazsága csak az adott kor és 

társadalom összefüggésében értelmezhető, az újabb adatok, ismeretek alapján új elméletek 

születhetnek; 

‒ ismeri a tudományos megismerés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyítottság), ezt szembeállítja a tudománytalan és áltudományos megközelítések ismérveivel 

(feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra utaló jeleket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az ember önmagáról és a természeti környezetről szerzett tudásának eredete, a tudomány, a 

művészet és a vallás megismerésben játszott szerepének értékelése 

− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 

− A természeti környezetbe való beilleszkedéshez szükséges tudás történeti kezdetei, az őskori 

kultúrák, természeti népek természettel kapcsolatos hitvilága, tapasztalati tudása 

− A természetfilozófia, a természettudományos gondolkodás előképeinek megjelenése az ókorban 

(görög, arab, kínai gondolkodók, világmagyarázatok) 

− A természet megfigyelése, a kísérletezés megjelenése, a középkor néhány jelentős tudósának és 

történeti mérföldkövének (pl. Galilei, Kepler, Kopernikusz, alkimisták stb.) megismerése, 

értékelése 

− A természettudományos diszciplínák kialakulására vezető okok feltárása, a fizika, a kémia, a 

biológia és a természetföldrajz vizsgálati területeinek és sajátos kutatási módszereinek 

összehasonlítása 

− A tudományos probléma általános kritériumainak megértése, a természettudományos megismerés 

tényekre alapozottságának értékelése 

− A hipotézisalkotás és annak megfigyelések, mérési adatok, kísérletezés útján történő bizonyítása 

vagy cáfolata, a következtetés és elméletalkotás módszereinek példák alapján történő elemzése, 

egységben való értelmezése 

− A tudományos igazságnak az elméletek, modellek fejlődésén, egymást váltásán alapuló értelmezése 

FOGALMAK  

természetfilozófia, természettudomány, tudománytörténet, természettudományos probléma, 

tudományos megfigyelés, kísérlet, modell, modellváltás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Őskori és ma velünk élő törzsi kultúrák természettel kapcsolatos hitvilágát (pl. a világ keletkezése, 

természeti jelenségek magyarázatát) bemutató szöveges források, képzőművészeti alkotások, filmek 

megbeszélése, a bennük lévő közös és sajátos elemek kiemelése (pl. animizmus) 

− A természetben található anyagok, élőlények megismerése és az emberi civilizáció kialakulása és 

fennmaradása közötti összefüggések példák alapján történő bemutatása (pl. ruházat, lakóhely, tárgyi 

kultúra, fegyverek, élelem) 

− Források gyűjtése, bemutatók összeállítása az ókor és a középkor nagy gondolkodóiról, 

természetfilozófiai és természettudományos világmagyarázataikról 
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− Időszalag készítése a modern tudomány felé vezető út fontosabb mérföldköveiről, nagy tudósokról 

és munkásságuk lényegi jellemzőiről 

− Kísérletleírások megbeszélése, a megismerési módszerek azonosítása  

− A médiában található természettudományos témájú műsorok, szövegek, weboldalak keresése, a 

tudományosság vagy tudománytalanság jellemzőinek azonosítása, az ellenőrizhetőség és 

megbízhatóság értékelése 

 

TÉMAKÖR: Az ember környezetformáló tevékenysége 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az ember és a természet viszonyát többszempontú, mérlegelő gondolkodással elemzi, értékeli; 

− történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való gondolkodásában alkalmazza a múltbeli 

események, fejlődési mérföldkövek tanulságait; 

− természettudományos tájékozottsága alapján mérlegeli az emberi tevékenység szerepét a korunkra 

jellemző globális problémák (éghajlatváltozás, energiaválság, környezetszennyezés) kialakulásában 

és káros hatásainak kivédésében; 

− környezeti problémákat vizsgál, nyitott az ember természeti környezetét átalakító folyamatokat 

mérséklő kezdeményezések iránt; 

− érti és reálisan értékeli a természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának 

társadalmi-gazdasági okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– környezeti problémák elemzésében figyelembe veszi az emberi szükségletek hierarchikus 

rendszerét, mérlegelő gondolkodással értékeli ennek fenntarthatósági kérdéseit; 

‒ számba veszi és elemzi a nagyléptékű környezetátalakító tevékenység legfontosabb társadalmi 

összefüggéseit; 

‒ néhány konkrét példán keresztül elemzi az emberi civilizáció fejlődése és környezetátalakító 

tevékenysége közötti összetett kapcsolatok történeti vonatkozásait (közlekedés, szállítás, 

hadviselés, vízhasználat); 

‒ érti a Föld globális népességének növekedéséből következő környezeti hatásokat, ismeri a 

demográfiai válsághelyzetek rövid és hosszú távú következményeit és kockázatait, ezeket 

összefüggésbe hozza a technológiahasználat és az életmód jellemzőivel; 

‒ megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel figyeli és érti a bányászat, az ipar, a közlekedés, a 

mezőgazdaság és a települések jelentősebb, természeti környezetet átalakító folyamatait, ezeket 

nemzetközi és hazai példákkal támasztja alá; 

– források segítségével feldolgoz és bemutat egy-egy aktuális nemzetközi vagy hazai, bányászat, ipar, 

közlekedés vagy mezőgazdasági eredetű környezeti káreseményt, értékeli következményeit és 

kármentesítési, rekultivációs lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának elemzése 

− A technológiai fejlődéssel növekvő környezetátalakító képesség történeti és jelenben azonosítható 

példáinak elemzése  

− A környezeti károk helyreállítási lehetőségeinek elemzése, a rekultiváció fogalmának megismerése 

hazai és nemzetközi példákon keresztül 

− A letelepedéssel járó környezeti hatások, a földművelés területfoglalása, a települések környezetbe 

illeszkedésének elemzése 
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− A természetes életközösségeket felváltó, azokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági és erdőművelési 

módok elterjedésének hatáselemzése, a rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a természeti és 

társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

− Az emberi közösségeken belüli és azok közötti, valamint a földrajzi felfedezéseknek utat nyitó 

közlekedési módok és eszközök (szárazföldi, vízi és légi közlekedés) történeti áttekintése, 

környezeti hatásuk elemzése 

− A globális népesség alakulásának, az eltartóképesség növekedésének hátterében álló okok és az 

ebből eredő környezeti következmények áttekintése 

− A világ térségeinek eltérő természeti és társadalmi-gazdasági folyamatai és válsághelyzetei 

következtében kialakuló demográfiai változások magyarázata, az összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése  

– A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-gazdasági 

okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, lakosság), az 

összefüggések értelmezése 

– A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, a Föld környezeti rendszereire, állapotára 

gyakorolt komplex hatások azonosítása 

– A mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi 

és fenntarthatósági érdekek és érvek mentén 

FOGALMAK  

földművelési technológiák, talajművelés, öntözéses gazdálkodás, élelmiszer-termelés, hulladékok 

problémája, településfejlődés, úthálózat, folyami és tengerhajózás, légi közlekedés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A természeti környezet adottságai, azok változása és a civilizációk felemelkedése és hanyatlása 

közötti összefüggések elemzése esettanulmányok alapján (pl. Húsvét-szigetek, khmer kultúra, 

folyóvölgyi társadalmak) 

− A mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák felismerése képek, leírások, filmek alapján, 

kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

− A tudomány és technológia fejlődésének néhány történeti mérföldkövét bemutató források elemzése  

− Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó természeti, 

társadalmi-gazdasági és kulturális okairól 

− A fogyasztói társadalom környezeti hatását bemutató filmek megtekintése, a látottak megvitatása 

− Projektmunka készítése egy adott kor jellegzetes környezetformáló tevékenységéről (pl. újkőkori 

változások, fémek használatba vétele, egyszerű gépek alkalmazása, víz- és szélenergia munkába 

állítása) 

 

TÉMAKÖR: Nyersanyagok, energiaforrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a rendszerszintű, komplex gondolkodás 

módszereit; 

− felismeri a körfolyamatok fenntarthatósági előnyeit, az energiáról alkotott elképzeléseiben 

hangsúlyosabbá válik a megújuló, nem kimerülő formákról való gondolkodás; 

− a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával kapcsolatos aktuális híreket, információkat 

értékel, véleményében környezeti szemlélet érvényesül. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− ismeri napjaink legjelentősebb ipari nyersanyagait (ércek és nemércek) és fosszilis 

energiahordozóit, érti a felhasználásukhoz kapcsolódó gazdasági és technológiai összefüggéseket; 

− adatokat gyűjt a 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagairól, elemzi az ipari 

nyersanyagok kitermelésével és felhasználásával kapcsolatos környezeti problémákat, illetve az 

újrahasznosítás lehetőségeit; 

− érti a nyersanyag, a fosszilis energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének 

összefüggéseit, átlátja az ebből adódó konfliktusokat; 

− rendszerszinten átlátja a bányászat, energia-előállítás, ipar, hulladéklerakás vertikum 

összefüggéseit, regionális és globális következményeit; 

− ismeri az ívóvíz meghatározó forrásait (felszín alatti vizek, felszíni vizek), példák alapján bemutatja 

az ivóvíz minőségét veszélyeztető emberi tevékenységeket; 

− az energiagazdálkodással összefüggő problémák elemzésében figyelembe veszi a hatékonyság, 

takarékosság lehetőségeit is; 

− felelősséggel figyeli és értékeli a fosszilis és megújuló energiahordozók napjaink 

energiagazdálkodásában betöltött szerepének alakulását, tapasztalatait a klímaváltozással 

összefüggésben elemzi; 

− tudatosan értékeli a lakókörnyezetének levegőminőségére vonatkozó információkat, érti a 

szmogriadó különféle fokozatai esetén elrendelt intézkedések célját, támogatja a települési 

levegőminőség védelmét szolgáló intézkedéseket, adott esetben maga is kezdeményez; 

− ismeri a megújuló energiaforrásokat, valamint az ezekhez való hozzáférés térbeli különbségeit, 

illetve a felhasználás esetleges korlátait; 

− érti a másodlagos nyersanyagok felhasználásának fenntarthatósági, környezeti előnyeit, példákkal 

igazolja ennek technológiai lehetőségeit és korlátait; 

− reálisan értékeli a hulladékelhelyezés környezeti problémáit, az ebből származó hosszú távú 

kockázatokat, átlátja a probléma mérséklésében a személyes szerepvállalás lehetőségeit; 

− megérti, hogy a Föld egy jól körülhatárolt, zárt rendszer, annak erőforrásai végesek; 

− globálisan, és nem lokálisan gondolkodik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése az igények és a Föld természeti erőforrásai adta 

lehetőségek mennyiségi, minőségi és térbeli kapcsolatrendszerének, változásának elemzésével 

− A biológiailag nem lebomló anyagok (kőolajalapú polimer műanyagok) problémáját érintő 

megoldási lehetőségek áttekintése (lebomló műanyagok, génszerkesztett mikrobiális technológiák) 

− A természetben és a gazdasági életben megfigyelhető lineáris és körfolyamatok összehasonlítása, a 

fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggések elemzése 

– Az energia- és nyersanyagszektornak a természeti lehetőségek és a társadalmi, politikai, gazdasági 

környezet között ütközőzónaként való értelmezése 

– A fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, uránérc, hagyományos és nem hagyományos 

szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok áttekintése, 

környezeti problémák elemzése 

– A fosszilis és megújuló energiahordozók és a klímaváltozás kapcsolatrendszerének megértésén 

alapuló környezeti szemléletformálás 

– A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok, forrásaik 

és egészségügyi hatásaik megismerése 

– A települési lakóövezetek levegőminőségi tényezői, a légszennyező anyagoknak való hosszú távú 

kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése 
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– A megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségei, a biomassza alapú 

energiatermelés elemzése 

– Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek, kitermelésük és felhasználásuk környezeti problémái és 

azok kezelése 

– Az ívóvíz meghatározó forrásai (felszín alatti vizek, felszíni vizek), az ivóvíz minőségét 

veszélyeztető emberi tevékenységek 

– A talaj mint a környezet fő szűrő és detoxikáló rendszere, a talaj szerepe a felszín alatti vizek (ivóvíz) 

védelmében 

– A 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagai, a járműgyártás, a félvezetőipar 

nyersanyagszükséglete, környezeti hatása (pl. Li, ritkaföldfémek stb.)  

– A másodlagos nyersanyagok használatával összefüggő szemlélet fejlesztése, az újrahasznosítás 

lehetőségeinek áttekintése, a körfolyamatok jelentőségének és feltételeinek felismerése 

FOGALMAK  

nyersanyag, másodlagos nyersanyag, érc, megújuló és fosszilis energiahordozó, biomassza, 

újrahasznosítás, körfolyamat, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, környezetvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Adatgyűjtés hagyományos vagy online sajtótermékekből a nyersanyagigények időbeli változásával 

kapcsolatban 

– Adatgyűjtés hagyományos vagy online sajtótermékekből a kőolaj árának időbeli változásával 

kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai, gazdasági környezet változása 

között 

– Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének prognózisaival 

és következményeivel kapcsolatban 

– Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése 

– Termékéletút elemzése valamely, a mindennapi környezetünkben előforduló tárgy, eszköz, 

fogyasztási cikk kapcsán 

– Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy ilyen 

létesítmény felkeresése 

– Saját lakóház energetikai korszerűsítésének megtervezése bekerülési adatokkal alátámasztva 

– Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

következtetések levonása, cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések megtervezése 

– Az ivóvíz minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek megbeszélése 

 

TÉMAKÖR: Változó éghajlat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a rendszerszintű, komplex gondolkodás 

módszereit; 

− tényekre alapozottan, több szempontú gondolkodással vizsgálja a globális környezeti problémákat, 

tartózkodik az egyoldalú véleményalkotástól, törekszik az álhírek, manipulatív közlések 

veszélyeinek felismerésére; 

− egységben alkalmazza a személyes, családi, nemzeti, regionális és globális szintű szempontokat, 

adott probléma esetében azonosítja annak releváns szintjét; 

− történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való gondolkodásában alkalmazza a múltbeli 

események, fejlődési mérföldkövek tanulságait; 

− érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati összefüggéseit. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti az üvegházhatás fizikai, kémiai és földtudományi hátterét, ismeri a legfontosabb üvegházhatású 

gázokat és azok eredetét, változó szintjét; 

− egységes rendszerként értelmezi a Földre a Napból érkező hő következtében kialakult áramlási 

rendszereket, következtet ezek éghajlatmódosító hatására;  

− vizsgálja a Föld éghajlatának hosszabb és rövidebb időtávú, természetes jellegű változását, 

felismeri, hogy az emberi tevékenységből is következhet éghajlatváltoztató hatás; 

− reálisan látja az éghajlatváltozás következményeit, ennek különböző megjelenési formáit és 

mértékét a Föld különböző pontjain, ismeri az alkalmazkodás lehetséges módjait; 

− érti, hogy a már bekövetkezett, illetve a jövőben várható éghajlatváltozás kezelése egyszerre igényli 

a megelőzés, a csökkentés és az alkalmazkodás lehetőségeinek keresését; 

− érti az éghajlat várható alakulását vizsgáló számítógépes klímamodellek működését, főbb elemeit, 

elfogadja, hogy ezek eredményei valószínűségi jellegűek;  

− ismeri az éghajlatváltozás mérséklésére tett nemzetközi és hazai kezdeményezéseket, reálisan 

értékeli személyes szerepvállalási lehetőségeit a kérdésben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) 

okainak értelmezése kapcsán  

− Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának összefüggése kapcsán 

− Információk keresése a múltban lezajlott klímaváltozásokról, ezek lehetséges okainak, a történelem 

alakulására gyakorolt hatásának elemzése 

− A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás különböző földrajzi övekben mutatkozó jeleinek 

azonosítása 

− Az időjárás és az éghajlatváltozás előrejelzési módszereinek összehasonlítása, a valószínűségi 

gondolkodás fejlesztése, a nemzetközi tudományos összefogás szerepének értékelése 

− Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, élelmiszer-

termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági károk) magyarázata 

− Az éghajlatváltozás Kárpát-medencében várható következményeinek elemzése 

− Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetőségei, az éghajlatváltozás 

megállítására irányuló nemzetközi összefogás szükségességének felismerése 

− A Föld globális hőszállítási rendszerei, szélrendszerek, tengeri áramlatok kialakulásának 

magyarázata, a Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában játszott szerepük értékelése (pl. 

Golf-áramlat, magaslégköri futóáramlások, El Niño, La Niña jelenségek) 

− Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes 

életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése 

− A térségünkben a klímaváltozás miatt terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzői (fertőzési 

források, átviteli módok, egyéni és közösségi védelem) 

− Mérséklés vagy alkalmazkodás: tudományos, társadalmi, gazdasági és kulturális válaszok keresése, 

elemzése 

 

FOGALMAK  

poláris cellák, légkörzés, tengeráramlás, üvegházhatás (ÜHG), éghajlatváltozás, középkori meleg 

időszak, kis jégkorszak, klímamodell 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az éghajlati rendszer elemeit, azok összefüggését, a benne zajló energiaáramlást bemutató ábrák 

elemzése, rajzolása csoportmunkában 



 

1015 

 

− Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és 

rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján 

− Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák, 

szemelvények alapján 

− A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák összegyűjtése (pl. tengerszint-emelkedés, 

elsivatagosodás, jégolvadás), előfordulásuk ábrázolása térképen 

− Adatgyűjtés és vita az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének 

lehetőségeiről 

− Információgyűjtés a légköri összetétel és az éghajlat kapcsolatáról a földtörténeti és történelmi 

korokból 

− A klímaváltozással kapcsolatos aktuális híradások (újságcikkek, digitális hírportálok cikkei, 

médiatartalmak) keresése 

− A számítógépes klímamodellek természeti összetevőinek (alrendszereinek) azonosítása, a növekvő 

összetettség felismerése 

− Az éghajlati szimulációkban alkalmazott társadalmi, gazdasági forgatókönyvek összehasonlítása  

− Beszélgetés a klímaváltozás következményeiről és az alkalmazkodás lehetséges módjairól az egyén 

és a társadalom szintjén 

− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten 

− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai ember 

átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában 

 

TÉMAKÖR: Az élővilág sokszínűsége 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‒ elmélyültebb tudással, megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel fordul az élővilág 

sokszínűsége felé, felfedezi az ebben rejlő esztétikai szépséget, növekszik az érzelmi gazdagsága, 

belső harmóniája; 

‒ komplexebb képet alkot az ember és az élő természet kapcsolatáról, tényekre alapozottan, mérlegelő 

gondolkodással értékeli az erről szóló híreket, környezetében megfigyelt jelenségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‒ képeken, filmeken, leírásokban és saját megfigyelései során felismeri a Föld nagy biomjait, ismeri 

ezek elhelyezkedését a Földön, a területük gazdasági és társadalmi helyzetét összefüggésbe hozza a 

várható jövőjükkel; 

‒ konkrét példákkal támasztja alá az éghajlatváltozásnak az élővilágra gyakorolt hatását; 

‒ tudatosabban figyeli a lakókörnyezetében élő növény- és állatvilágot, ismeri ezek védettségi 

helyzetét, igyekszik megőrizni a természeti értékeket; 

‒ érti a környezeti minőséget jellemző főbb adatok jelentőségét, ismeri a levegő, a vizek és a talaj 

legfontosabb minőségjelzőit, ezek alapján következtet az élővilágra gyakorolt hatásukra; 

‒ kommunikációjában megfelelően használ természetvédelemmel kapcsolatos szakkifejezéseket (pl. 

biodiverzitás, ökológiai egyensúly, invazív faj…), környezeti kérdésekben vállalja a vitát, tényekre 

alapozottan érvel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata néhány 

tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag, esőerdő, 

lomberdő) 



 

1016 

 

− A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti 

kapcsolatok bemutatása 

− A vizek minőségére vonatkozó állapotjelzők, vizsgálati adatok elemzése, a vízminőség 

életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, következtetések megfogalmazása 

− A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág 

megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése  

− A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj megfigyelése, a 

kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, állatfajának felismerése 

− A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása, szaharai 

por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és jelentőségének 

megbeszélése 

− A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése  

− A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy közvetett 

módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és várható 

következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az alkalmazkodás 

lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása 

− Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak vizsgálata  

− A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján való 

elemzése 

− Az aktív és a passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása 

FOGALMAK  

bioszféra, biodiverzitás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, mikroklíma, vízminőség, 

talajminőség, levegőminőség, alkalmazkodás, természetvédelem, környezetvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy érdekes életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása csoportmunkában 

− Természetfilmek megnézése, a látottak alapján az életközösségeket bemutató jegyzetek, fogalmi 

térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása 

− Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai ismeretek 

alapján történő megbeszélése 

− Az élővilág állapotát bemutató műholdfelvételek keresése, a változásra utaló jelek megbeszélése 

(pl. amazonasi erdőirtás, erdőtüzek, sivatagok terjedése) 

− Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények megbeszélése 

− Az életközösségek biológiai egyensúlyát veszélyeztető biodiverzitás-csökkenés (pl. tarvágásos 

erdőgazdálkodás), illetve az azt helyreállító természetvédelmi beavatkozási lehetőségek 

megvitatása esettanulmányok, filmek alapján A fajok sokféleségének megőrzése mellett érvelő, 

fotókkal, videókkal, grafikonokkal illusztrált bemutató összeállítása, projektmunka elkészítése 

− Forráskutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése 

− Természetfilmek elemzése  filmnapló készítése és bemutatása 

− Plakát tervezése „A Föld és az élet megóvása” témakörben 

 

TÉMAKÖR: Környezet és egészség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‒ felismeri az egészséges környezet személyes, családi és társadalmi jelentőségét, figyeli, keresi és 

értékeli a környezeti állapotról elérhető információkat, ezek alapján az egészséggel kapcsolatos 

következtetéseket fogalmaz meg; 
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‒ az egészséget generációkon átívelő fogalomként értelmezi, érti a biológiai mechanizmusok, a 

természeti és társadalmi környezet ebben játszott szerepét; 

‒ valószínűségi gondolkodással kezeli a betegségekre, függőségekre való hajlam és ezek 

bekövetkezésének kérdését, rendelkezik a megelőzést támogató szemlélettel, tudással.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‒ tudatosan értékeli a lakókörnyezetének levegőminőségére vonatkozó információkat, érti a 

szmogriadó különféle fokozatai esetén elrendelt intézkedések célját, támogatja a települési 

levegőminőség védelmét szolgáló intézkedéseket, adott esetben maga is kezdeményez; 

‒ reálisan értékeli a talaj meghatározó szerepét a tiszta, egészséges élelmiszer-termelésben, ismer a 

talajminőséget veszélyeztető antropogén folyamatokat; 

‒ ismeri az ívóvíz meghatározó forrásait (felszín alatti vizek, felszíni vizek), példák alapján bemutatja 

az ivóvíz minőségét veszélyeztető emberi tevékenységeket; 

‒ érti, hogy a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésekben szerepük lehet a 

környezet bizonyos hatásainak, igyekszik ezeket csökkenteni, elkerülni; 

‒ étkezésében tudatosabban követi az egészségmegőrzés elveit, ügyel az élelmiszer-biztonsági 

szabályok betartására; 

‒ ismeri a függőség veszélyeit, törekszik az egészségkárosító szenvedélyek elkerülésére; 

‒ tájékozott a szervi és pszichés betegségek korai felismerésének jelentőségéről, ismeri a legfontosabb 

tüneteket, jelentkezésük esetén szakszerű segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése  

− A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok, forrásaik 

és egészségügyi hatásaik megismerése 

− A települési lakóövezetek levegőminőségi tényezői, a légszennyező anyagoknak való hosszú távú 

kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése 

− Az ívóvíz meghatározó forrásai (felszín alatti vizek, felszíni vizek), az ivóvíz minőségét 

veszélyeztető emberi tevékenységek 

− A talaj mint a környezet fő szűrő és detoxikáló rendszere, a talaj szerepe a felszín alatti vizek (ivóvíz) 

védelmében 

− A talajminőség szerepe a tiszta és egészséges élelmiszer-termelésben, a talajminőséget 

veszélyeztető antropogén folyamatok 

− Az egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését, az utódgenerációk védelmét szolgáló életvitel 

(epigenetikai hatás) jellemzőinek azonosítása (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné)  

− A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati 

tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése 

− A rákbetegségek megelőzési lehetőségeinek felismerése, a betegség kialakulásában szerepet játszó 

környezeti tényezők azonosítása 

− A betegségekre való hajlam és a környezet és életvitel közötti összefüggés vizsgálata  

− Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek azonosítása, 

jelentőségének értékelése 

− Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és tartósítás 

eljárásainak megismerése 

− A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és 

nemzetközi adatok elemzése 

FOGALMAK  

betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, hajlam, örökölhetőség, életvitel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos következtetések levonása, cselekvési lehetőségek, intézkedési 

kezdeményezések megtervezése 

− Az ivóvíz minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek megbeszélése 

− A dohányzás kultúrtörténetének, a függőség kialakulásának és kezelésének, a dohányzás élettani 

hatásainak és egészségkárosító következményeinek példák alapján történő bemutatása 

− Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről 

− Az ivóvíz minőségére, felhasználására, a szennyvizek kezelésére és elhelyezésére 

vonatkozó vizsgálati adatok elemzése, következtetések megfogalmazása 

− A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése 

− A fertőző betegségekkel, járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás 

készítése 

− Egy lakás, lakóház vagy település a fenntarthatóság szempontjait tükröző tervezési 

szempontjainak összegyűjtése, tervvázlat készítése és megvitatása csoportmunkában 

− Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika, gyógyulás 

folyamata, a betegség lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség, örökölhetőség  

− Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika, 

gyógyulás folyamata, a betegség lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség, 

örökölhetőség 

 

TÉMAKÖR: Kozmikus környezetünk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

‒ felismeri a Föld és kozmikus környezete közötti szoros kapcsolatot, a természettudomány 

lehetőségeit e kapcsolatokban rejlő lehetőségek megvalósításában;   

‒ helyesen értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

‒ érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit; 

‒ nyitott a csillagászattal, kozmikus környezetünkkel kapcsolatos hírek, újdonságok iránt. megismeri 

és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése szempontjából; 

‒ megérti a Földben, mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, annak 

nagyságrendjét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

‒ elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben; 

‒ ismeri a Föld, a Hold és a bolygók legfontosabb jellemzőit, mozgásait, valamint ezek 

következményeit, összefüggéseit; 

‒ ismeri a napfény különféle tartományainak pozitív és káros földi hatásait 

‒ Ismeri a mesterséges égitestek (műholdak) jelentőségét és szerepét a mindennapi életben;  

‒ képes egyszerű online, szabadfelhasználású szoftverek segítségével egyszerű feladatok 

megoldására. 

‒ bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit; 

‒ látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a szökőár 

kialakulásában; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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‒ A Föld helye a Naprendszer bolygói között 

‒ A Nap energiatermelése, csillagként való életútja 

‒ Napenergia hasznosítása 

‒ A napfény különféle tartományainak földi hatásai (látható fény, infravörös hősugárzás) 

‒ Árapály jelenség 

‒ A Föld mágneses mezeje és ózonrétege 

‒ A műholdak szerepe 

‒ A témakörhöz kapcsolódó online, szabadfelhasználású szoftverek alkalmazása 

‒ Optikai és rádiótávcsövek, űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 

‒ A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben várható 

eredményeinek áttekintése, értelmezése 

‒ Az aszteroidabecsapódások földtörténeti jelentősége (pl. víz, szervesanyag-beszállítás), egy mai 

becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei, az elhárítás módszerei 

‒ A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői 

‒ A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-skála) 

‒ Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei 

‒ Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, modelljei 

‒ A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban 

‒ A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a Föld 

éghajlatának és időjárásának alakulásában 

‒ A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) kialakulásának 

magyarázata 

 

 

FOGALMAK  

kozmikus sugárzás, bolygó, mellékbolygó (hold), meteor/meteorit, aszteroida, üstökös, Globális 

légáramlások, Coriolis-féle erők 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

‒ Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban 

‒ A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, poszter, demonstráció, modell stb. készítése a 

választott témában és részterületen kisebb csoportokban 

‒ Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának vizsgálata 

‒ A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg bemutatása), 

anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához 

‒ Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról 

‒ Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások eredményeinek 

összevetése 

‒ Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.) 

‒ Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben) 

‒ Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben) 

‒ Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai és földtudományi 

hátteréről 

‒ Egy meteorbecsapódás megakadályozásának lehetőségei   

‒ Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati 

módszerekről, műszerekről 
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TÉMAKÖR: Jövőképek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti a technikai fejlődés környezeti következményeit 

‒ nyitott az új technológiák megismerésére 

‒ felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk és gondolkodásmódunk 

alakításában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a tudományos és technológiai fejlődés főbb irányvonalait 

− képes megkülönböztetni a tudományos tényeket a tudományos fantasztikumtól 

− képes tudományos szempontból helyesen értelmezni a jövővel foglalkozó tudományos filmeket 

‒ képes kronológiai sorrendbe helyezni a technikai fejlődés főbb állomásait 

‒ megismeri néhány gyakran használt technikai eszköz felépítését és működését, képet alkot az 

eszközök fejlesztésének folyamatáról; 

‒ fizikai szempontból látja a robot és 3D nyomtató működésének lényegét, a mesterséges intelligencia 

megvalósulásának példáit; 

‒ megérti a mesterséges intelligencia, a robotika etikai vonatkozásait, előnyeit, kockázatait, társadalmi 

hatását. 

‒ megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő elemeinek fizikai 

megalapozottságát; 

‒ azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

‒ A technológiai fejlődés jövőformáló hatása, a lehetőségek, korlátok és veszélyek áttekintése 

(közlekedési eszközök és módok, munkakörnyezet és robotizáció, infokommunikáció) 

‒ A növekvő adatmennyiség feldolgozásának módszerei (big data technológiák), az ebben rejlő 

előnyök és veszélyek  

‒ A globális hálózatok (közlekedés és szállítás, internet) jövőbeli szerepének elemzése 

‒ Robotok csoportosítása, működésük megtekintése, konkrét példákkal 

‒ A mesterséges intelligencia jelentése, megjelenése mindennapjainkban 

‒ Több okoseszköz felépítésének vizsgálata, a közös jellemzők kiemelése 

‒ Egy választott mesterséges szerv (pl. bionikus kar) megismerése 

‒ A drónok felépítése és működésének lényege, jellemző alkalmazási területei 

‒ A gépi tanulás lényege 

‒ A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése 

‒ A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben 

‒ egy-egy konkrét példán keresztül ismeri a jövő aktuális fejlesztési irányait, a legfontosabb tervezett 

nemzetközi projekteket. 

‒ Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika alapján 

(relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak) 

‒ A részecskegyorsítók működésének kvantitatív ismerete 

‒ A CERN-ben zajló néhány kísérlet lényege és célja 

‒ A gravitáció kvantitatív (ismeretterjesztés szintű) modellje az általános relativitáselmélet alapján 

‒ Űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 
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‒ Néhány nanorészecske felépítésének és alkalmazásának megismerése 

 

FOGALMAK  

‒ számítógépes modell, szimuláció, előrejelzés, innováció, robot, 3D nyomtatás, mesterséges 

intelligencia, gépi tanulás, drón, az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás, 

részecskegyorsító, gravitációs hullám, űrtávcső, nanofizika 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

‒ Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban 

‒ A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, plakát, demonstráció, modell stb. készítése a 

választott témában és részterületen kisebb csoportokban 

‒ A Föld és az emberiség lehetséges jövőjét bemutató filmek, regények, képregények, zenei vagy 

egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése 

‒ Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével, akik sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető 

jövőjéért 

– Vita a növekvő adatmennyiség felhasználásában rejlő lehetőségekről és a megfontolandó 

kockázatokról 

– A 3D nyomtatási technológia által elérhető előnyök és kockázatok megvitatása (pl. 

anyagtakarékosság, szakmák változása) 

– A hagyományos és az elektromos autó hatásfokának összehasonlítása megadott műszaki 

paraméterek alapján, egy autó hatásfokának becslése 

– Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk becslése, 

a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása 

– Adatgyűjtés projektmunka keretében, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő 

pusztító energiák tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig 

– Ismeretek gyűjtése a kereskedelmi forgalomban kapható néhány robotról: ár, felhasználási terület, 

működési mód 

– Az ember és a gép vetélkedésének bemutatása a sportokban (pl. sakk) 

– Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.) 
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

 

Célok és feladatok 

A kommunikáció tagozaton lehetőség nyílik a média működésének gyakorlati tapasztalatok 

keretében való tanulmányozására. A képrögzítés, a filmkészítés és az internetes fórumok 

alkotó használata az információs technológia és az új médiumok esztétikai lehetőségeire 

irányítja a figyelmet, tematizálja az információk hitelességének, megbízhatóságának 

problémáját, felveti az interaktív kommunikáció etikájának kérdését. A közösségi kötődések 

új lehetőségeit kínálja, a tanulók közötti alkotó együttműködést kiemelten támogatja. A 

tanulók elmélyülten foglalkozhatnak mindazokkal a kérdésekkel, melyet világunk 

meditizáltságából fakadnak. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tevékenységei jelentős szerepet játszanak a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

A tantárgy fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanulási tevékenységei a digitális 

eszközökkel való egyéni és közösségi tanulási módozatokon keresztül megélt élményként 

jelennek meg. Az internet világának, a digitális eszközöknek, a mozgókép formanyelvének 

valamint ezek működési mechanizmusainak ismerete más tantárgyak tanulását is nagyban 

támogathatja. 

A tantárgy alapvető a kommunikációs kompetenciák fejlesztésében. A nekünk szóló vagy a 

minket elérő üzenetek nagy részét audiovizális médiaüzenetek formájában fogalmazzuk vagy 

osztjuk meg, ahogy mondandónk egyre nagyobb részét is ilyen formában tesszük közzé. A 

kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak 

mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. Az egyes 

projektek megvalósításakor a generációk közti párbeszéd is megvalósul, hiszen sokszor a 

tágabb társas környezet, a család, a felnőtt segítők világa is bevonódik a munkafolyamatokba. 

A tantárgy fejleszti a digitális kompetenciákat, mivel a mozgóképi és mediális kommunikáció 

ma már döntően a digitális környezetben valósul meg. A mozgókép és médiaismeret a digitális 

eszközhasználati képességeket a társadalmi nyilvánosságban való részvétel, a digitális 

állampolgárság szempontjából kontextualizálja. A tantárgy fejleszti a logikai, gondolkodási 

kompetenciákat, ami a problémák azonosításában, a kérdések megfogalmazásában, az 

összefüggések keresésében és értékelésében, a logikus ok-okozati érvelés alkalmazásában, az 

egyes folyamatok következményeinek a kiszámításában nyilvánulhat meg.  

A tantárgy fejleszti a kollaboratív munkavégzési illetve személyes és társas kapcsolati 

kompetenciákat a kommunikációs gyakorlatok megoldásában, a csoportos 
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együttműködésben. A közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az 

alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát.  

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és 

kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

A tantárgy személyiségfejlesztésben betöltött szerepe, a digitális és a kommunikációs 

kompetenciák fejlesztése hozzájárul a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztéséhez is. 

A tantárgy tartalmai szoros kapcsolatban állnak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az 

állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, az etika, a vizuális kultúra, a dráma és színház, 

valamint a digitális kultúra tantárgyak tartalmaival. A tanulóknak ezen tantárgyak tanulása 

során szerzett ismereteit, tudását a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy frissítheti, új 

összefüggésekbe tudja helyezni. A tanuló előzetes – nem csak az iskolában szerzett – tudását 

a tantárgy keretei között szükséges rendszerezni, beépíteni a tantárgy tanítási-tanulási 

folyamatába. Fontos, hogy a tanuló a mozgóképkultúra és médiaismereti órákon világosan 

lássa, hogy a tantárgy tartalmai az ő médiafogyasztásának fejlesztését, igényességét célozzák 

és a tudatos médiafogyasztóvá válását segítik elő. A filmpedagógia (a filmmel való oktatás) 

módszerével pedig a tanulók az egyes – nemcsak humán és művészeti - tudományterületek 

világához is kaphatnak élmény alapú fejlesztést. 

A diákok nevelése szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsuk a 

médiatudatosság képességét. A tanulóknak tisztában kell lenniük a média társadalmi és 

véleményformáló szerepével, biztos, belsővé tett értékrend alapján kell tudniuk választani 

annak szövegei, termékei közül, az internet világában magabiztosan és felelősen kell 

tájékozódniuk, továbbá fel kell hívni a figyelmüket arra is, hogy a digitális világban 

önreprezentációjuk, saját megjelenésük is a megfelelő értékek mentén, az eszközök értő 

alkalmazásával történjen, úgy, hogy közben önmagukat, személyiségi jogaikat, identitásukat 

is  biztonságban tudják.  

Az audiovizuális médiaszövegek azonban természetesen nem érthetők a mozgókép 

formanyelvének (természetének, kifejezőeszközeinek) ismerete nélkül. A Nemzeti alaptanterv 

célként határozza meg – elsősorban a magyar – értékhordozó audiovizuális művek 

tanulmányozását is.  

A Nemzeti alaptanterv a tanulási célokban megfogalmazottakat jelentős részben alkotói 

eszközökkel kívánja elérni. A mozgóképi és médiaanyagok megfelelő befogadói attitűdjének 

kialakításához elsősorban a hasonló anyagok aktív előállítását adja meg eszközként, azaz a 

mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretei között számos esetben a tanulók 

rendelkezésére álló eszközök (pl. okostelefonok) gyakorlati használata módszertani 
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szempontból kifejezetten ajánlott.  A gyakorlati tevékenységek előtérbe kerülése lehetőséget 

ad arra, hogy a mozgóképi és mediális kommunikáció hatásmechanizmusát a diákok az 

audiovizuális vagy írott médiaanyagok előállításával ismerjék meg. Így ez a tantárgy a 

befogadói és az alkotói személyiség fejlesztését is szolgálja, valamint lehetővé teszi, hogy a 

diákok ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői is lehessenek a mediális 

kommunikációnak. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

 

Évfolyam 

 

Témakör neve Óraszám 

9. 1. A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, 

írott és elektronikus sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték. 

36 

2. A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a 

hagyományos és az új médiában, képi eszközök a 

digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai 

szerepe a művészi alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú 

tartalomszolgáltatásban. 

36 

10. 3. A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, 

hálózati kommunikáció, nonprofit és kereskedelmi, a 

közszolgálati és a közösségi média szerepe; a 

tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az online 

kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

72 

4. A népszerű contest formátum adaptálása; mozgóképi 

szövegalkotás az új médiában. 

36 

11. 5. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom 

szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú 

médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a 

magánszféra a médiában. 

45 

6. A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, 

médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a 

véleményformálás lehetőségei, feladatai. 

45 

12. 7. Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a 

társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom 

kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben 

– sztárok, szerepek, sztereotípiák, életformák; a virtuális 

valóság. 

48 

8. A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet 

jelentősége és értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film 

korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és színészek. 

48 
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1) 

Témakör: A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus 

sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték. 

 

Óraszám: 36 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 a média természetének ismerete, ezáltal értő használata  

 a média által közvetített és a média által teremtett valóság szétválasztásának képessége; a 

reprezentáció fogalmának ismerete 

 a fikció és a dokumentum különbségének ismerete  

 a hírek jellemzőinek ismerete, a hitelesség kritériumainak ismerete, a hírmédia szövegeinek 

értő olvasása és képesség hasonló szövegek megalkotására 

 a politikai, tudományos és közérdekű hírek, illetve a bulvárhírek közötti különbség ismerete, 

képesség ezek felismerésére és szétválasztására  
 a dezinformáció, az álhírek és az áltudományos cikkek azonosítása, ellenőrzött, hiteles 

internetes tartalmak használata 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a média fogalmának értelmezése 

 a média és a valóság viszonya problémájának felvetése: a média mint közvetítő közeg 

dokumentáló, valóságközvetítő lehetőségeinek és szórakoztató természetének vizsgálata, 

elemzése 

 a jellegzetes médiaműfajok ismertetése  

 a hír és a hírérték fogalmának értelmezése, a hír szerkezeti felépítésének jellemzői 

 a politikai, tudományos, közérdekű hírek és a bulvárhírek közötti különbségek és 

hasonlóságok vizsgálata   

 

Fogalmak: médium, média, tömegmédia, nyomtatott és elektronikus média, reprodukció és 

ábrázolás, dokumentum, fikció, tömegkommunikáció, nyilvánosság, közvélemény, 

közérdekűség, hír, hírfolyam; 

 

 

2) 

Témakör: A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az 

új médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai 

szerepe a művészi alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 

 

Javasolt óraszám: 36 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 a film formanyelvi alapjainak (a filmelbeszélés, a kép- és hangkonstrukció, a cszerepjáték, 

a montázs és digitális effektek) ismerete, alapszintű alkalmazása az audiovizuális 

kommunikáció során 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a filmelbeszélés dramaturgiai egységeinek ismerete és alkalmazása  

 a képkivágás, kameraállás és kameramozgás jelentésmódosító szerepének vizsgálata 
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 a montázs jelentésteremtő funkciójának megismertetése  

 mozgókép-szövegszerkesztési gyakorlatok 

 a digitális képalkotás előnyeinek és hátrányainak áttekintése 

 

Fogalmak: montázs, filmelbeszélés, képkivágás, kameraállás, digitális kép 

 

 

 

3) 

Témakör: A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, 

nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás 

eszközei, felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

 

Óraszám: 72 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 a tömegkommunikáció fogalmának ismerete 

 a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény, a társadalmi nyilvánosság 

fogalmának ismerete  

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média fő jellemzőinek, 

különbségének ismerete 

 különbségtétel a nézettség és a közönségarány között 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a tömegkommunikáció fogalmának ismertetése 

 a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény és a társadalmi nyilvánosság 

fogalmának vizsgálata 

 a médiaszövegek által sugallmazott értelmezési keretek felismerése 

 a médianyilvánosság sokszínűsége jelentőségének felismertetése 

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek 

megismertetése 

 a médiafogyasztás, a nézettség és a közönségarány fogalmának értelmezése 

 

Fogalmak: tömegkommunikáció, társadalmi nyilvánosság, közönségek, fogyasztók, 

közvélemény, nonprofit, kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média, nézettség, 

közönségarány, műsorrend, online kommunikáció; 

 

 

 

4) 

Témakör: A népszerű contest formátum adaptálása; mozgóképi szövegalkotás az új médiában; 

online tehetségkutató verseny 

 

Óraszám: 36 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 az új média természetének ismerete, ezáltal értő használata 
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 a média által közvetített és a média által teremtett valóság szétválasztásának képessége; a 

reprezentáció fogalmának ismerete 

 önálló image-alkotás, az etikus magatartási normák figyelembevételével, a magánszféra 

védelmének, az információs önrendelkezés jogának tudatosításával 

 online publikálható szövegek megalkotása 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 az új média fogalmának értelmezése 

 a jellegzetes új média műfajok ismerete 

 az okostelefonon történő mozgókép szerkesztés ismerete 

 

Fogalmak: új média, tömegmédia, reprezentáció, nyilvánosság, közvélemény, virtuális 

identitás, szerzői jog, magánszféra védelme, forgatókönyv, story board, munkanapló 

 

 

 

5) 

Témakör: Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi 

önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában. 

 

Javasolt óraszám: 45 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 az online hálózati kommunikáció, s különösen az internet közvetítő közegének, 

sajátosságainak ismerete 

 a döntési, választási képesség fontosságának ismerete az internethasználatban 

 a magunkról közölt információ adta lehetőségek és veszélyek ismerete az 

internethasználatban  

 gondoskodik a személyes adatai védelméről az interneten, adatai és digitális identitása 

védelmében óvintézkedéseket tesz 

 a közösségi médiát tudatosan és felelősséggel használja, különös tekintettel a másokat 

zavaró, bántó vagy kihasználó kommunikációra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 az internetnek mint sajátos közvetítő közegnek a vizsgálata 

 az internet vizsgálata azon szempontok alapján, amennyiben az nem lineáris és aktivitást 

követel meg a felhasználótól 

 az önreprezentáció adta lehetőségek és veszélyek felismerési képességének kialakítása 

 az online térhez kapcsolódó függőségek felismerése 

 

Fogalmak: internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, kommunikáció, információ és 

dezinformáció, képernyőidő, digitális lábnyom;  

 

 

 

6) 
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Témakör: A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, 

információáramlás irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai. 

 

Javasolt óraszám: 45 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak ismerete 

 a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus fogalma, a nagy és a korlátozott hatások 

elméleteinek megértése 

 a média törvényi szabályozása fő jellemzőinek ismerete 

 a piac médiaszabályozó képességének ismerete 

 a médianyilvánosságban megvalósuló véleményformálás etikájának és formáinak ismerete 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak megismertetése 

 a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus szemléletének, a nagy és a korlátozott hatások 

elméleteinek értelmezése 

 annak vizsgálata, hogy mennyiben szabályozza a közönség, azaz a piac és mennyiben a 

törvényi szabályozás a média működését 

 a média önszabályozásának vizsgálata 

 a véleménynyilvánítás formáinak és etikájának vizsgálata, az algoritmikusok szerepének 

felismerése a közösségi médiahasználatban, az algoritmusok hatásainak értelmezése 

 

Fogalmak: médiatörvény, filmtörvény, algoritönszabályozás, médiaetika, közösségi 

médiahasználatot vezérlő algoritmusok, FOMO jelenség blogger, vlogger, YouTuber, 

influencer, kommentelés, véleménybuborék, visszhangkamara;   

 

 

 

7) 

Témakör: Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és 

a fogyasztói társadalom kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben – sztárok, 

szerepek, sztereotípiák, életformák; a virtuális valóság 

 

Javasolt óraszám: 48 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalmának árnyaltabb megértése 

 a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra) fogalmának 

ismerete, képesség ezen kulturális beszédmódok felismerésére, jellemzésére 

 a giccs jellemzőinek ismerete, felismerési képessége 

 képesség a média által generált virtuális valóság felismerésére, jellemzőinek ismerete 

 a filmsztár, a médiasztár és a celeb fogalmának ismerete, felismerési és elemzési képessége 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a kultúra fogalmának értelmezése  

 a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalma közötti különbségek megértése  
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 a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra fogalmának 

vizsgálata 

 a fogyasztói társadalmat jellemző jelenségének, a giccsnek a megvitatása a 

mozgóképkultúrában   

 annak vizsgálata, hogyan közvetít a média sztereotípiákat és életformákat  

 a média „sztárcsináló” szerepének bemutatása 

 a sztár, a celeb és az influencer fogalmának elválasztása 

 

Fogalmak: kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, populáris vagy 

tömegkultúra, archetípus, kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influencer  

 

 

 

8) 

Témakör: A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és értékei 

a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és 

színészek. 

 

Javasolt óraszám: 48 óra 

 

Tanulási eredmények: 

 a magyar filmművészet fontosabb alkotóinak ismerete  

 a magyar filmtörténet fő korszakainak ismerete 

 a szerzői és a közönségfilm fogalmának, fő jellemzőinek ismerete, képes a kettő 

megkülönböztetésére 

 átlátja a szerzői és a közönségfilm változásának folyamatát a magyar filmtörténetben 

 ismeri a magyar film és a magyar filmalkotók nemzetközi sikereit, elismertségét 

 átlátja a film szerepét és helyét a nemzeti kultúrában 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a magyar filmtörténet fő korszakainak és azok jellemzőinek ismertetése 

 a magyar filmtörténet néhány kiemelkedő alkotásának és azok alkotóinak ismertetése 

 a szerzői film és a közönségfilm szerepének áttekintése, megítélésének változása a magyar 

filmgyártás történetében 

 a magyar filmek helyének és sikereinek ismertetése a nemzetközi filmgyártásban 

 a magyar film helyének és szerepének ismertetése a nemzeti kultúrában  

 

Fogalmak: fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, szerzői film, 

kísérleti film, közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, animációs 

film;   
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan 

értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és 

értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai 

kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a 

tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját 

és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket 

körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek 

eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek 

szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális 

jellegű művészetek iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század művészeti 

jelenségeinek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember 

tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig a képekben, gyakran kép 

és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotást tartalmazza. E részterületek 

tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi 

követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális 

megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében 

értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken 

játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül a kéz 

finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a 

vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának kialakítása. Mindez 

segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, 

szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző 

képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is 

köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, 

kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, ami mind 
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az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a 

motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a 

folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének 

fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő 

gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális 

nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott 

tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és 

minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az általánosan 

alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterületein 

alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden témakör 

tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott tanulási 

eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális fogalomkészlet 

megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A tematikai egységek és 

meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy 

tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés 

felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott 

óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor 

példák segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 

inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai 

feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. 

Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, 

ugyanakkor a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása 

érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az 

iskola saját igényeinek és a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, úgy 

a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk 

feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg 

a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális 

dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja 

különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az 

információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is 

ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 

és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és 

fejlesztési technikái más tudásterületeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, 

melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és 

használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-

használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció 
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domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős 

használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben 

és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó 

megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, 

beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs formákat 

használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális médiumok 

használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás 

érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak 

megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában 

készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és 

összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális 

technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra 

reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális 

megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad 

alkotásban , mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja 

a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az 

újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad 

asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy tanulása a 

nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával 

jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok változásával az 

identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az egyre tágabb kulturális 

környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül bemutatja kulturális örökségünk 

bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok 

megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet 

megfogalmazására ösztönöz. A kortárs képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos 

kifejezési formáival hívja fel a társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra 

tantárgy sajátos, szokatlan megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő 

társadalmi és környezeti jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy 

feladata nem csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett 

környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol a 

társadalmi felelősség erősítésére is. 

Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra 

tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas 

kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az 

önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb 

esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához 

kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális 

kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy 

csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle 

tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos 

együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző 

szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, 

végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 
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A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra tantárgy a 

Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző 

vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. 

Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális 

örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése 

is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk 

értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés 

egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a 

mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az 

alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív 

megoldásokat kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a 

személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az innovatív 

ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony 

döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például 

projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre 

a munka világában is szüksége lehet. 

9–10. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további fejlesztése 

mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó gondolkodás, 

valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen időszakában rendkívül fontos 

a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek 

alkotó-befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. Ebben fontos szerepük van az egyéni 

feladatoknak éppúgy, mint a társadalmi együttműködést mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok 

és a kortárs környezet médiahasználati szokásai szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és 

gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

mérlegelő médiaértés kompetenciájának megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e 

korosztálynál nem pusztán a kifejező képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, 

hogy a tanulók képesek legyenek újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a 

hagyományos képalkotási eljárások kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének 

alapvető eseteit. A 9–10. évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód 

lehetőséget nyújt a korábbi évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a 

befogadó jellegű vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás 

és kreativitás fejlődését. 

Az 5–8. évfolyamon megadott műlista képezi a 9–10. évfolyam vizuális ismeretanyagának alapját. 

A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve Javasolt óraszám 

Korszak, stílus, műfaj  12 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi 

koncepció, személyes és társadalmi üzenet 
10 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás 
8 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális 

tartalom-előállítás, személyesség 
6 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, 

azonosulás 
16 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és 

tervezett környezet egyensúlya 
16 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e 

megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az 

eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit, 

képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet 

indokolni is tud; 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört 

egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi 

megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket 

fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk 

felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, 

közlésformáinak azonosságait és különbségeit; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve 

az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. 

személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális 



 

1035 

 

jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű 

kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a 

felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma 

megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz 

megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában is 

− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések alapján 

reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott 

történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték, 

szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző vizuális 

művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt 

csoportmunkában is 

− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, 

realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. 

valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán 

önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is 

felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére 

FOGALMAK 
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás 

TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és 

társadalmi üzenet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az 

eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit, 

képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet 

indokolni is tud; 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört 

egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi 

megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket 

fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban; 

− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi 

reflexiók kiemelésével értelmez; 

− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles 

kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy 

funkció érdekében újraalkot; 
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− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat 

újraalkot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által 

megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel 

− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar Erzsébet, 

Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése anyaghasználat 

és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és anyaghasználat 

kapcsolatában 

− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal 

alkotott plasztikus mű létrehozásával 

FOGALMAK 
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet 

TÉMAKÖR: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e 

megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk 

felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális 

környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés 

szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, történéseket, 

cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is 

érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet 

felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet alkot, 

amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális 

feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál; 

− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a 

befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 
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− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az 

együttműködésre törekszik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang, 

vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok 

felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve 

adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, 

antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi 

megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában 

− Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával 

változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers 

inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése 

− Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok 

alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése) 

− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, 

tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm) 

FOGALMAK 
média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia, 

célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság 

TÉMAKÖR: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális 

környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális 

produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve 

az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet 

felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a 

befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az 

együttműködésre törekszik. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) szolgáló, választott 

online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és elemzése céljából, 

egyénileg és csoportmunkában is 

− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes profil 

közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, 

menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója, interaktivitás, 

hipertextualitás) szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg vagy 

csoportmunkában 

− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális 

eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése 

különböző szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a személyes célok 

következetes alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” készítése) 

FOGALMAK 
újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

TÉMAKÖR: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e 

megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében; 

− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern társadalmak 

tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is 

érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles 

kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat 

újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok 

feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) választott példák 
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összehasonlító vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció, szerkezet, 

építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző játékos vizuális 

megjelenítésével (pl. gyors szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett készítése) 

− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, Gaudi) 

megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató átalakítása 

rajzban 

− Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után közösségi tér és 

környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon 

választott anyag- és eszközhasználattal 

− Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló tényezők 

(pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata 

kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott szempontoknak megfelelően, 

fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját identitás erősítése céljából 

− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl. Zsolnay 

épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik és motorkerékpárok, Ikarusz busz, 

Kandó mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és társakkal való megismertetése 

prezentáció formájában. Az adott termék formatervezésében tetten érhető társadalmi 

vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló okok, 

a kultúrkörben betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának 

értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban 

saját korunk elvárásaira való reagálás 

FOGALMAK 
térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

TÉMAKÖR: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 

egyensúlya  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e 

megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az 

eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében; 

− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit 

szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói szokások 

mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja; 
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− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival 

együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is tud; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is 

érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és módosított kifejezési szándék vagy 

funkció érdekében újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok 

feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, fogyasztói 

szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri 

alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, installáció) 

tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése érdekében a választott 

probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), 

helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl. 

eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése 

egyénileg és csoportmunkában 

− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára megfelelő hely, 

szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése) megoldásához tervek, 

koncepciók elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás, kert, 

park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, 

egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs 

környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző 

lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is 

− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak környékén 

található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló vagy funkcióváltó 

átépítéssel kapcsolatban. 

FOGALMAK 
fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

Választható tantárgy 

Érettségi felkészítő (évfolyam szinten szervezett) 

Évfolyam 
11.  12. 

Évi óraszám 72 64 

Heti óraszám 2 2 
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Művészettörténet helyi tanterv 

Választható tantárgy 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális 

kifejezés eszközeinek felismerése és használata. 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. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális 

jellemzőinek összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, 

mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és 

képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások 

elemzése a művészetben. 

 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes 

megtapasztalása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, 

tapasztalatok szöveges megfogalmazása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: globális 

társadalmi és 

gazdasági problémák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Műelemző 

esszé írása. 

Könyvtárhasználat. 

Számítógépes 

formázás, illusztrálás 

digitális képfeldolgozó 

eszközökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

múzeum, állandó és időszaki kiállítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 

64 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti 

alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. 

A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő 

jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző 

korokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző 

ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, ókeresztény, 

bizánc,  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 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és konceptuális példáinak elemző 

vizsgálata. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: korstílusok, 

irányzatok társadalmi 

és kulturális háttere. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: korstílusok, 

stílusirányzatok 

megnevezései, 

megkülönböztető 

jegyei, 

művészettörténeti 

párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészet- 

és zenetörténeti 

összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, 

műfajok).  

Zenei befogadói 

tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, 

magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, 

avantgard irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, 

újmédia, intermediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, 

hálózati művészet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Műelemzés  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata 

műelemzés során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, 

lényegkiemelő jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A 

technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési 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). 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói tematikák (pl. 

szakrális avagy profán, történelmi historizáló, esztétikai 

feladatok, provokatív vagy nonfiguratív témák) felismerése, a 

művészi kifejezésben betöltött szerepének elemzése. 

 A művészet legfontosabb motívációi ( önkifejezés vagy 

propaganda, dokumentáló vagy tükröző üzenetek ) felismerése, 

a művészi kifejezésben betöltött szerepének elemzése. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. 

egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú 

festmény) felismerése, a művészi kifejezésben betöltött 

szerepének elemzése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: korstílusok, 

irányzatok társadalmi 

és kulturális háttere. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: korstílusok, 

stílusirányzatok 

megnevezései, 

megkülönböztető 

jegyei, 

művészettörténeti 

párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészet- 

és zenetörténeti 

összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, 

műfajok).  

Zenei befogadói 

tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, 

magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, 

avantgard irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, 

újmédia, intermediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, 

hálózati művészet. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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 A fotó, a plakát és a film, mint a technikai képalkotás 

alapmédiuma főbb sajátosságainak megismerése, megértése  

Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A 

fotografikus 

technikával rögzített 

kép. Valóságábrázolás 

és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

 

Informatika: az 

internetes 

közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és 

vizuális megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", 

reprezentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, 

műfaj/műtípus/stílus a fotóművészetben 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret 

22 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 

gazdasági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és 

típusú tárgyak, 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.  

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata 

a közvetlen környezetben. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Társadalmi jelenségek 

értékelése. Társadalmi 

normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Földrajz: Környezet 

fogalmának értelmezése. 

Helyi természet- és 
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 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. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése  

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és 

műemlékvédelem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények 

képes és szöveges feldolgozása, összegzése különös 

tekintettel annak felhívó jellegére. 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági 

problémák - fogyasztói 

szokások, életmód. 

Fenntarthatóság.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 

építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 

értékmegőrzés. 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, a részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, 

alkotók szemléltetésére. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott 

művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül jelentősebb, 

stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai 

és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a 

szemléltetés anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt 

kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. A 

részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott 

témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 

szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma 

függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, 

építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a 

magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott 

tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális 

kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs 

kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő 

használata befogadótevékenység során. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 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. 
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 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. 
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OSZTÁLYFŐNÖKI 

 

4 évfolyamos képzés 

Évfolyam 
9. 10. 11. 12. 

Évi óraszám 36 36 36 32 

Heti óraszám 1 1 1 1 

 

Nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos képzés 

Évfolyam 
9. 10. 11. 12. 13. 

Évi óraszám 36 36 36 36 32 

Heti óraszám 1 1 1 1 1 
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Az osztályfőnöki órák tematikáját elsősorban az aktuálisan megoldandó problémák határozzák 

meg. 

- hiányzások 

- tanulmányi előmenetel 

- kirándulások 

- ünnepi előkészületek (pl. karácsony, Deák hét) 

 

A kezdő osztályokban nagy hangsúlyt kell fektetni a tanulók beilleszkedésének segítésére, a 

humánus udvarias magatartás a kortársakkal és a felnőtt-gyermek kapcsolat kialakítására. 

Tudják, hogy az okos szeretet, a türelem és a felelősség az alapja a közösség kialakulásának. 

Ismerjék jogaikat és kötelességüket, mely a közösség harmonikus működését meghatározza. 

A 2009/2010-es tanévben, a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül, a 9. évfolyam osztályfőnöki 

óráin bevezetésre került az életpálya-építési ismeretek moduláris oktatása. A hagyományos 

osztályfőnöki órai témákon kívül itt kerül sor a tanulók a életpálya B modulok felhasználására, 

melyek az életvezetési kompetenciák megismerését, fejlesztését szolgálják. 

 

Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és 

lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében 

az egyén életpálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint 

a célokat megvalósítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, melyben a tanulásnak 

változó jelentőségű, de állandó szerepe van. 

 

Az életpálya-építés akkor sikeres, ha 

− a célkitűzés reális, illetve szükség esetén módosítható: azaz a megvalósításhoz és a 

módosításhoz szükséges feltételrendszer rendelkezésre áll vagy megteremthető; 

− a célok eléréséhez vezető utak és stratégiák alkalmasak a célok eléréséhez, és lehetővé 

teszik a menet közbeni módosítást; 

− a stratégiák megvalósításához a feltételrendszer rendelkezésre áll, illetve megteremthető; 

− az utakat az egyén ténylegesen végigjárja, azokat kontrollálni, valamint szükség esetén a 

célokkal együtt módosítani képes. 

 

Az életpálya–építés – mint tevékenység – az egyén magán és publikus szereprepertoárjára és 
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szerepváltásaira egyaránt vonatkozik, mivel a személyiség megbonthatatlan, annak egésze 

vesz részt a folyamatban, illetve mert a két terület – magán és társadalmi szerepek, illetve 

életesemények – kölcsönös függőségi feltételrendszert alkotnak.  

 

Az életpálya–építés mint pedagógiai feladat 

Az életpálya-építésnek mint bonyolult kompetenciastruktúrának a kifejlesztése az iskola 

minden szakaszát és területét érintő pedagógiai feladat, melynek célja, hogy a tanuló iskolai 

életszakaszában megteremtődjenek azok a feltételek: ismeretek, képességek stb. amelyek 

alkalmassá teszik az egész életen át tartó, tudatos és aktív életpálya-vezetésre.  

Ideális esetben az élethelyzet-döntések közelében ez az életpálya kép valóságos, így a döntések 

nem esetleges kényszerként, hanem természetes automatizmusként születnek meg. 

 

Az életpálya-építés tudatossága azt jelenti, hogy az egyén képes 

− felmérni lehetőségeit: 

− saját adottságait, képességeit 

− az életpálya-építés szűkebb tágabb, társadalmi - kulturális - szociális-gazdasági környezetét 

− megtervezni életpályáját és saját személyiségének fejlesztését, az óhajtott, elérni kívánt 

státuszt, identitást, 

− végrehajtani a tervezetteket. 

 

 

 Pedagógiai alapelvek 

− Folyamatosság, rendszeresség. Az életpálya-építéssel kapcsolatos feladatvégzés nem lehet 

"kampánymunka", a tanulók teljes iskolai előmenetelében, illetve ateljes tanévben folyik. 

 

− Személyesség, differenciálás. Az életpálya-építést a pedagógus, illetve a munkába 

bekapcsolódó szakember a tanuló számára személyre szabottan fejleszti, figyelembe véve a 

tanuló életkorát, élethelyzetét, személyes képességeit, tudását, lehetőségeit, ambícióit. 
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− Esélyegyenlőség. A pedagógus arra törekszik, hogy a személyes gondoskodást minden tanuló 

szükségletei és igényei szerint megkapja. 

 

− Tapasztalatszerzés lehetősége. A pedagógus olyan pedagógiai, tanulási helyzeteket teremt, 

amelyben a tanuló kipróbálhatja önmagát, kellő próbálkozási (tévedési és korrekciós) 

lehetőséget kap. A pedagógus a tanuló tájékozódásához iskolai és iskolán kívüli alkalmakat 

teremt. 

 

− Együttműködés. Az együttműködés alapelve azt jelenti, hogy a tanulón kívül a pedagógus a 

munka során együttműködik a tanuló családjával, gondozójával, illetve azokkal a 

szakemberekkel, akik várhatóan támogatást tudnak nyújtani a munkához. 

 

− A pedagógus szerepe: kutatásvezető, tanácsadó A pedagógus ebben a szerepben támogatást 

nyújt a tanuló önálló, heurisztikus ismeretszerzéséhez, igény szerint tanácsokat, nformációkat 

nyújt döntési helyzetekben. Ha kell, vitatkozik, érvel. Érveiben kerüli a tekintélyérveket. 

 

Módszerek, tanulásszervezési módok 

A célok megvalósításának érdekében a moduláris oktatás előnyben részesíti azokat az 

eljárásokat, tanulásszervezési módokat, amelyekben lehetőség nyílik a tanulók 

együttműködésére, vitakultúrájának javítására, az önálló ismeretszerzésre. Ezek elsősorban a 

következők: 

− Projektmódszer 

− Drámapedagógia 

− Kooperatív tanulás 

− Önálló ismeretszerzés 

− Differenciált tanulás 

− Heurisztikus tanulás önállóan és csoportban 

 

Értékelési módszerek 

A terület sajátosságainál fogva szövegesen értékelünk.  
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Munkaformák 

- csoportmunka 

- páros munka 

- kiscsoportos munka 

- egyéni munka 

 

 

A fejlesztés általános területei  

- Információkezelés (Adatgyűjtés, adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok felfedezése, 

az adatok közötti viszonyok megteremtése, az adatok között viszonyok feltételeinek, 

megváltoztatása a viszonyok megváltoztatása érdekében információalkotás és –

átadás. Szöveges információ esetén lényegkiemelés és koherenciateremtés, tanulási 

technikák elsajátítása, az információszerzés és átadás elektronikus eszköztárának 

bővítése) 

 

- Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök 

(kooperativitás, önérvényesítés, normaismeret, normaalkalmazás, szerepismeret, 

kommunikációs helyzetelemzés és –értékelés, szerepviszonyok, körülmények, 

alkalmak és ezek összefüggései, önmeghatározás, a kommunikációs helyzethez, 

illetve a partnerhez, a partner előzetes ismereteihez való alkalmazkodás, a 

személyközi és publikus kommunikáció, műfajainak és módjának gyakoroltatása 

szimulált és "éles" helyzetekben, felhasználva a drámapedagógia eszköztárát, 

konfliktuskezelés) 

 

- Problémakezelés (Probléma felismerés, problémaelemzés, megoldástervezés, időkezelés, 

időzítés, időbeosztás, út (utak) meghatározása, döntéshozás (indoklás), értékelés, 

korrekció) 

 

- Önismeret (ismeretek szintje, attitűdök, képességek, ambíciók, lehetőségek) 

 

- Pályaorientáció (információközvetítés, és információforráskezelésben való pedagógiai 

közreműködés, pálya-tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtése, az aktuális 

döntéshozatal folyamatának támogatása) 
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Taneszköz-típusok 

- Tudás és képességmérő feladatlapok, szoftverek, kérdőívek 

− Munkafüzetek 

− Vezérfonalmódszer-lapok 

− Tankönyvek 

− Tájékoztató füzetek 

− Elektronikus információhordozók 

− Olyan szövegek, amelyeknek példaanyaga vonatkoztatási kereteket nyújt, vitára, 

gondolkodásra inspirál: esetleírások, problémahelyzet-bemutatások, projektleírások 

 

 

 

 

 Az osztályfőnöki órák keretében évenként érintett témák 

 a házirend megbeszélése 

  balesetvédelem 

  tűzvédelem 

  fogászati ellenőrzés 

  tudatos egészségmegőrzés 

  szakemberek által tartott (vagy videós) előadásokra: dohányzás 

           drogok 

           szexuális felvilágosítás 

           pályaválasztási tanácsadás 

1 órát minden hónap végén a hiányzások valamint a tanulmányi előmenetel 

megbeszélésére kell fordítani 
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9. évfolyam 

Az egyes évfolyamokhoz tartozó speciális feladatok 

 

- a belépő osztályokban, (9. évfolyamon) a megismerkedés és a közösség alakítása 

érdekében közös programok szervezése (családi kirándulások, karácsonyi, anyáknapi 

műsorok, farsang, nyílt napok, bemutató órák stb.) 

- közreműködik a 12-es évfolyam búcsúztatásának megszervezésében  

- tájékoztatja a szülőket arról, hogy az éves osztályköltségvetésben megjelennek a 12. 

évfolyamos tanulók búcsúztatásának költségei (szalagavatói meghívó, avatószalagok, 

ballagási tarisznyák) 

 

Életpálya-építési ismeretek 

 

EGY KIS TÍPUSTAN 

 

A személyiségek különbözőségét vizsgáló típustannak és az 

egyéni önismereti játékoknak a segítségével az önismeret erősítése, 

pontosítása és összhangba hozása a pályaválasztással. 

 

Lássuk , miből élünk ! 

 

A munkapiaccal összefüggő statisztikai adatok értelmezése, az 

egyéni célok nagyobb közösségi, társadalmi összefüggéseinek 

megismerése. 

 

Aktuális cikk ismertetése az iskola környezetének munkapiacáról. 
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Diákmunka 

A diákmunkával történő ismerkedésen keresztül az első munkapiaci 

tapasztalatok megbeszélése. Szómeghatározás-játék 

Tartalomfeldolgozás 

Riportkészítés, iskolai gyorsfelmérés a diákmunkákról. 

 

Álláshirdetések , álláskeresés 

A diákmunkák segítségével munkajogi ismeretekkel, szituációkkal, 

hivatalos iratokkal és nyelvvel való ismerkedés. 

Rászedett diákok (esetismertetés és megbeszélés) 

- Tabu-játék  

 

Egészségfejlesztés  

  

Felfogások az egészségről 

A gyerekek a 9. évfolyamot feltehetőleg egy új iskolatípusban kezdik. Más személyes 

környezetben, az eddigiektől eltérő vagy legalábbis részben eltérő tanári gárdával. Ezért 

érdemes ebben az új közegben általánosságban is beszélgetni velük az egészség, az egészségi 

állapot és a személyes jóllét problematikájáról. Minthogy bevezető óráról van szó, indokolt 

ezzel a témakörrel kapcsolatosan bizonyos tárgyi és korszerűnek tekinthető információk 

átadása. Érdekes és korosztályukhoz illeszkedő lehet egy tágabb fogalmi háló kimunkálása, 

amelynek során megbeszéljük, hogy miként alakult az egészségről való gondolkodás például 

történeti koronként, társadalmi csoportonként. Az elvi-elméleti tájékozódást követően a 

tanulóknak saját életükre kell e gondolatokat vonatkoztatniuk. Csoportmunka keretében 

érdemes vizsgálni, hogy a jóllét a konkrét mindennapokban miként érhető el. 

 

Felfogások az életmódról 

Az egészségi állapot jelenlegi és későbbi alakulása szempontjából kulcsfontosságú elem az 

életmód. Tekintsék át a diákok, hogy milyen különböző életvitelek képzelhetők el, milyen 

tényezők befolyásolhatják, határozhatják meg az életmód alakulását (pl. társadalmi 

csoporthoz való tartozás, életkor, történeti háttér). Az általános értelmezési keret áttekintését 
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követően szükséges a személyes összefüggések áttekintése is, valamint annak feltárása, hogy 

saját életvitelüket hogyan alakítják és hogyan szeretnék alakítani. 

 

„Vigyázat serdülök!” 

Ebben az életkorban már sokat tudnak a diákok arról, hogy a serdülőkor milyen testi-lelki 

változásokkal jár. Ugyanakkor ritkán és keveset foglalkoznak azzal, hogy mindennapi életük 

konfliktusszituációi némiképp abból is fakadnak, hogy társadalmi pozíciójuk meglehetősen 

bizonytalan, még nem felnőttek, de már nem is gyerekek. Ennek a „köztes” élethelyzetnek a 

következményeit, sajátosságait  tekintsék át a pedagógus segítségével, szem előtt tartva a 

megoldási lehetőségeket és azok összefüggéseit az egészségi állapottal. 

 

Ki számít kortársnak?  

Milyen kapcsolatai vannak a fiúknak és a lányoknak ebben a korban? Ki számít kortársnak? 

Mi jellemző a kortársakra (lelkileg, társadalmilag, kulturálisan, ízlésben)? Hogyan 

befolyásolják egymás véleményét a kortársak (zenei ízlésben, öltözködésben, véleményben, 

életmód összetevőiben)? Pozitív és negatív példák a kortársak hatására. Kortárs hatások 

felismerése és kezelése. 

 

A külső megjelenés értékközvetítőként működik. Ezen az órán azzal a kérdéssel foglalkoznak 

a diákok, hogy a különböző megjelenések, az öltözködés milyen „üzeneteket” hordoznak. Mi 

az, amit ebből a diákok tudatosan vállalnak, mik azok, amelyeket nem. Az óra lehetőséget 

biztosít annak feldolgozására is, hogy a különböző társas környezetek milyen elvárásokat 

fogalmaznak meg az egyénnel szemben. Itt nyílik lehetőség annak megvitatására is, hogy mi 

lehet a kapcsolat a megjelenés és az önértékelés között. 

 

Mi számít drognak – legális és illegális 

A középiskolában ezen az órán kerülnek szóba a „veszélyes anyagok”. A tényleges ismeretek 

fényében érdemes áttekinteni a drogok csoportosítását legális és illegális besorolás szerint. 

Csoportmunka keretében ajánlott feldolgozni a drogokkal való lehetséges „találkozási” 

formákat, a különböző kontextusokat (saját élmény + haverok elmondása + olvasmányok + 

filmek). Előfordulhat, hogy a diákokban téves hiedelmek vannak a drogokkal kapcsolatban. 

Ezen elgondolások feltárása, megbeszélése, korrekciója szintén helyet kaphat ezen az órán. 

Ajánlott segédanyag: videofilm „Mielőtt”. 
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Mi számít drognak? Alternatívák: testmozgás, kapcsolatok 

Az előző óra folytatása. A téma feldolgozása annak a kérdésnek a tisztázásával bővülhet, 

hogy mire is „jó” a drog. Példák csoportosítása, például élménykeresés vagy lelki problémák 

enyhítése. Föltétlenül szükséges annak a kérdésnek a fölvetése is, hogy milyen kézenfekvő 

alternatívák lehetnek? 

 

Kockázatok és veszélyek – a biztonság megőrzése 

Ezen az órán a diákok késztetést kell, hogy kapjanak, hogy kritikusan, elemző módon tekintsék 

át, mi minden lehet az egészségre veszélyes, kockázatos dolog, továbbá, hogy mi lehet 

egészségforrás (ami védi vagy támogatja az egészséget). Érdemes átgondolni a veszély és a 

biztonság relatív voltát (például életkortól függő változások). 

 

Változások és az egyensúly – összefoglalás 

Ezen az összefoglaló órán áttekinthetjük mindazokat a témaköröket, amelyekkel a tanév során 

foglalkoztunk. A megbeszélés tengelyébe a tanév kezdéskor már érintett problémát tanácsos 

állítani, azt, hogy az érintett diákok már nem gyerekek és még nem is felnőttek: állandó 

változásban vannak. Napi aktualitás lehet számukra az is, hogy hol, kinél, milyen intézménynél, 

szolgáltatásnál lelhetnek segítséget. Az is fontos kérdés, hogy valójában miben is segíthet a 

segítő. 

10. évfolyam  

Az egyes évfolyamokhoz tartozó speciális feladatok 

 

- osztályfőnöki órákra a gyermekvédelmi felelőssel együttműködve meghívott előadók 

szervezése 

- segítségnyújtás a fakultáció, illetve az emelt szintű érettségire felkészítő szakórák 

választásához  

 az igazgatói kínálat eljuttatása a tanulókhoz (február) 

 az előzetes jelentkezési lapok begyűjtése (február) 
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 összevont fogadóóra szervezése szaktanárok, szülők, diákok részvételével 

(március) 

 a végleges kínálati űrlap kiosztása és begyűjtése (március) 

 a végleges névsor elkészítése (március) 

a 12. évi várható kiadásokra gondolva az előtakarékosság megtervezése 

 

Életpálya-építési ismeretek 

 

10-osztályban tudatosuljon a tanulóban a pálya és személyiség megfelelésének jelentősége. 

Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban. 

Értse az érdeklődés jelentőségét a pályaválasztásban. 

Legyen tisztában a tanulás jelentőségével. 

 

Egészségfejlesztés  

„Nyomás alatt” – helyem a világban – én és mások 

 

Elvárások: társadalom, család, kortárscsoport, média 

A kilencedik évfolyam anyaga az „Egészséges életmódok és a serdülés” címet viselte, 

tulajdonképpen ez a gondolatmenet folytatódik, amikor arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, 

milyen elvárásoknak kell megfelelniük a mai 16-17 éves kamaszoknak, és vajon eleget tudnak-

e tenni ezeknek. A társadalom és a család elvárásaival gyakran nincsenek összhangban a 

kortárscsoport által közvetített kívánalmak. A média által – sokszor igen erőszakosan sugallt – 

elvárások, amelyek elsősorban az áruk és szolgáltatások eladását szolgálják, nagyon erősen 

befolyásolják a kortársak által elvárt magatartást is. Nincs könnyű helyzetben az a serdülő, aki 

megpróbál az összes irányába ható elvárásnak megfelelni. Ez gyakorlatilag nem is lehetséges, 

ezért számos konfliktus keletkezhet, amelyek felboríthatják az amúgy is igen érzékeny 

egyensúlyt. Nagyon fontos szempont, hogy a gyerekek az őket ért hatásokat megfelelő módon 

tudják értelmezni és értékelni. 

 

A család hatása az életmódra 
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A család, ahogy ezt a korábbiakban már többször is tárgyaltuk, ez elsődleges szocializáció 

helyszíne, egyénenként eltérő, de ebben a korban gyengülő hatást gyakorol a serdülőkorú 

gyerekre. Természetesen a jól, demokratikus elvek alapján működő, kiszámítható elvárásokat 

közvetítő család hatása erősebb, de jó, ha a szülők, nagyszülők is figyelembe veszik a 

kortárscsoport és a média hatását. Jó, ha tudjuk: még a magát liberálisnak tartó család is – a 

gyermek szemében – gyakran konzervatív üzeneteket közvetít, amit a gyerekek nehezebben 

fogadnak el. Ezen időszakban a család szerepe elsősorban az egyensúly megtartásában, a fékek 

beiktatásában, illetve a helyes értékelés elősegítésében fogalmazható meg. Ezen az órán a 

diákoknak lehetőségük nyílik annak mérlegelésére, hogy bizonyos életmódminták elutasítása 

vagy vállalása milyen mértékben saját átélt választásuk, illetőleg tiltakozás a család által kínált 

minták ellen. 

 

A család hatása az életmódra 

A család, ahogy ezt a korábbiakban már többször is tárgyaltuk, ez elsődleges szocializáció 

helyszíne, egyénenként eltérő, de ebben a korban gyengülő hatást gyakorol a serdülőkorú 

gyerekre. Természetesen a jól, demokratikus elvek alapján működő, kiszámítható elvárásokat 

közvetítő család hatása erősebb, de jó, ha a szülők, nagyszülők is figyelembe veszik a 

kortárscsoport és a média hatását. Jó, ha tudjuk: még a magát liberálisnak tartó család is – a 

gyermek szemében – gyakran konzervatív üzeneteket közvetít, amit a gyerekek nehezebben 

fogadnak el. Ezen időszakban a család szerepe elsősorban az egyensúly megtartásában, a fékek 

beiktatásában, illetve a helyes értékelés elősegítésében fogalmazható meg. Ezen az órán a 

diákoknak lehetőségük nyílik annak mérlegelésére, hogy bizonyos életmódminták elutasítása 

vagy vállalása milyen mértékben saját átélt választásuk, illetőleg tiltakozás a család által kínált 

minták ellen. 

 

Kortársak hatása az életmódra  

Tovább folytatva az előző órán megkezdett gondolatsort, vegyük szemügyre, hogyan 

befolyásolják a kortárscsoportok az egyes gyerekek alkoholhoz, dohányzáshoz, illetve 

drogokhoz kapcsolódó viszonyát. Az alkohol – mint a társadalmilag elismert egyik 

tudatállapotot befolyásoló szer – a felnőtté válás egyik állomását jelképezi. A kortárscsoportok 

nyomása gyakran irányul arra, hogy az a „felnőtt” és „bátor”, aki nem ijed meg néhány pohár 

szesztől. 

 

Mit üzen a média I. 

Ebben az életkorban – támaszkodva egyébként más tantárgyak, tantárgyi modulok tartalmára – 

bátran vállalkozhatunk arra, hogy általában vizsgáljuk a média viselkedésre gyakorolt hatását. 
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Nem kicsinyített kommunikációs szakemberek képzését kívánja ez a néhány óra előmozdítani, 

de szükséges a lehetőségekhez mérten módszeres elemzés tárgyává tenni a különböző 

tematikájú üzeneteket, azok viszonyát mindennapi életünkhöz. Érdekes kísérletek ismertek 

például az érzékeléspszichológia területéről, amelyek meggyőzően demonstrálják az ún. 

szubliminális (küszöb alatti) ingerlés viselkedésbefolyásoló hatását. 

 

Mit üzen a média II. 

Ez az alkalom jó lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos elemi befolyásolási technikákkal 

ismerkedjenek meg a diákok. A befolyásolás demonstratív példája Thomas Mann: Mario és a 

varázsló című munkája, amely a középiskolában kötelező olvasmány. A kérdés tárgyalását 

előkészítheti ennek a műnek a tanulmányozása. Azt szeretnénk elérni, hogy a diákok ezen 

befolyásolási technikák hatásmechanizmusával megismerkedve ébredjenek rá: viselkedésünk, 

vélekedéseink, vágyaink, választásaink sok esetben nem autonóm döntéseink eredményei. 

Gyakran kiszolgáltatottak vagyunk. Ez a kiszolgáltatottság mérséklődik, ha tudatára ébredünk 

annak, hogy milyen mechanizmusok révén hat, érvényesül a befolyásoló hatás. 

 

Társadalmi elvárások 

Milyen társadalmi elvárások fogalmazódnak meg a diákok szerint a mindennapokban.? Honnan 

tudjuk, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg velünk szemben? Ki milyen módon hozza 

tudomásunkra, hogy minek a megtételét vagy meg nem tételét várja, reméli vagy kívánja 

tőlünk? Ezen az órán a problémakör felvetése, kibontása lenne a feladat. Különös hangsúlyt 

kellene fektetni a kommunikációra, a kommunikáció többszintűségére, a lehetséges 

félreértésekre, a szó és a gesztusok egymáshoz való viszonyára. Jóllehet, a kamaszok  látszólag 

minden kérdésre tudják a választ, de valójában nagy belső bizonytalanságokat élnek át. 

Állandóan ott van, természetesen rejtett formában a kérdés: „Kire hallgassak, ki segít 

eligazítani, kitől kérhetek segítséget?” 

 

Társadalmi elvárások – devianciák 

Ezen az órán azzal foglalkoznak a diákok, hogy a társadalmi elvárások milyen formákban 

jelennek meg: hogyan fogalmazódnak meg az értékek, a normák. Mit jelentenek életükben a 

hagyományok, a törvények (BTK). Mit lehet és mit nem a mai magyar társadalom normái és 

törvényei szerint? Fontos kérdés, hogy az aktuális osztályközösség mit tekint deviánsnak, kit 

tekint normasértőnek. Milyen közvetlen következményei vannak az ilyen viselkedésnek? 

Érdemes bemutatni, eljátszani a konformitás jenségét demonstráló néhány jellegzetes kísérletet. 

(Ajánlott forrásmunka tanároknak: Aronson: A társas lény) 
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Kölcsönhatások 

Az eddigi órák során javarészt elméletekkel, mások történeteivel ismerkedtek a diákok. A téma 

jobb megértése, átlátása érdekében ez alkalommal próbáljunk a saját átélés számára alkalmat 

teremteni. Azzal a kérdéssel foglalkoznak ugyanis a diákok ezen az órán, hogy a deviancia, a 

normasértés mennyiben tekinthető egyéni „teljesítménynek”, illetőleg a társas interakciók 

„termékének”. Játékot javaslunk: „Címkézés”. A mindössze 10 perces játék eredményeképpen 

kiderül: a homlokunkra ragasztott címke – még ha mi magunk nem is ismerjük annak tartalmát 

– a társak tevékeny együttműködése révén garantálja, hogy annak megfelelően fogunk 

viselkedni. A deviáns karrier nemcsak a deviáns cselekményt feltételezi, de a minősítés 

magunkévá tételét is. 

 

Meg akarok felelni? 

Az év utolsó ilyen tematikájú osztályfőnöki óráján az önértékelés és a társadalmi (csoportbeli) 

presztízs összefüggéseit vizsgálják a diákok a pedagógus segítségével. Ismét a felelősség és a 

döntés problematikája kerül az érdeklődés homlokterébe. Két témakör nevesített említése 

szükséges: a párkapcsolatok (szexualitás) és az illegális drogok. Kiváló alkalom kínálkozik 

arra, hogy ezen tematikák összefüggésében párban vagy kiscsoportokban bonyolítsanak le 

kockázat-haszon elemzést a diákok. Fontos! – Nem az eredményekre kell hangsúlyt fektetni, 

hanem a folyamatra. 

11. évfolyam 

Az egyes évfolyamokhoz tartozó speciális feladatok 

 

A patronáló mentori rendszer megszervezése az osztályt tanító tanárok körében ott, ahol az 

osztályfőnök már nem tanítja az osztályt, vagy annak egy részét. 

A fakultációs tantárgyak leadási és felvételi dokumentumainak kiosztása és begyűjtése (csak 

tanév végén lehetséges, írásbeli szülői kérelem alapján, az adott szaktanárokkal egyeztetve) 

Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket és a tanulókat arról, hogy az éves 

osztályköltségvetésben megjelennek a 12. évfolyamos tanulók búcsúztatásának költségei 

(ballagási virágok a ballagó tanulóknak, az osztályfőnöknek és helyettesének. a ballagók 

búcsúztatásának megszervezése:  

 műsor összeállítása 
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 búcsúbeszédek korrektúrázása 

 rendezői feladatok ellátása a ballagás idején 

A 12. évi várható kiadásokra gondolva az előtakarékosság megtervezése 

Életpálya-építési ismeretek 

 

11-13 osztályban tudja összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit (azonosság, különbség). 

Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

Legyen tisztában az életszerepek változásaival. 

Legyen képes tisztázni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit. 

Értse meg az ember munkalehetőségei, valamint a gazdasági-társadalmi és az ebből következő 

foglalkoztatási viszonyok közötti összefüggéseket. 

Egészségfejlesztés  

Hogyan tovább? Melyik úton? 

A társadalmi együttélés szabályai. Hogyan jönnek létre a szabályok? Gyakorlat 

A társadalmi együttélési szabályok kialakulása és fontossága jól demonstrálható az úgynevezett 

„Tao-Ceti” játékkal. A játék lényege, hogy 4–6 fős kiscsoportok egy megadott 

szabályrendszeren belül törekszenek konszenzusos döntést hozni, majd a kiscsoportok 

egyeztetik nézeteiket a szabályokról. A nagycsoport is konszenzust alakít ki. Cél: a 

szexualitással kapcsolatos értékek, beállítódások és előítéletek tisztázása, szembeállítása, 

valamint  annak bemutatása, hogy a társadalmi együttélés szabályai olykor nehéz, indulatokat 

is kiváltó egyezkedés eredményeként jönnek létre. 

 

 

A társadalmi normaalkotás folyamata (norma, szabály, szokás) 

Az óra során arra hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy mindennapi életünket – különböző 

eredetű – szokások és normák szabályozzák. A szokások kialakításában nagy szerepük van az 

egyes embereknek és kisebb közösségeiknek. A szokások alapvetően abban különböznek a 

normáktól, hogy az utóbbiak rendszerint írásbeli formát öltenek. Rávilágítunk az erkölcsi, a 

társadalmi és a jogi normák közötti különbségekre. Az egyes emberek és közösségeik – a 

kulturális, földrajzi, gazdasági és vallási környezettől erősen befolyásolt – nézeteit, 
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megfogalmazott elvárásait foglalhatjuk össze az erkölcsi norma fogalmában. Az egyes 

csoportok által megfogalmazott normák – társadalmi elfogadottság esetén – a társadalmi norma 

rangjára emelkedhetnek. A jogi szabályok a modern társadalmakban írott formában jelennek 

meg. Társadalmi rendszerenként, történelmi koronként eltérő, hogy egy adott országban milyen 

testület vagy szervezet hozhat mindenkire kötelező szabályokat. Nem ritka, hogy egyes 

országokban például táplálkozási szokások a társadalmi (vallási) norma rangjára emelkedtek 

(az iszlám és a zsidó vallás uralta területeken például az alkohol vagy a sertéshús 

fogyasztásának tilalma). 

 

Eltérés a szokásostól: táplálkozás 

Az előző óra már alapot nyújt arra, hogy a tanulókkal együtt közösen megvizsgáljuk, vajon 

ismerünk-e olyan táplálkozási szokásokat, amelyek a szokásostól eltérnek, és vajon mi lehet az 

oka ennek az eltérésnek. A tanulókkal közösen összegyűjtött eltérések (pl.: hús-, tejfehérje-, 

gabonaszármazék-, gyümölcscukor-mentes táplálkozás) eltérő okokra vezethetők vissza. 

Korábban már volt szó például a vallási okról. Számos egyéb oka is lehet az eltérő táplálkozási 

szokásoknak, így betegség (lisztérzékenység), kulturális környezet (sok nyers étel fogyasztása), 

illetve az anyagi helyzet. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy aktuális divatirányzatok, 

kiélezett élethelyzetek, továbbá akár filmek is befolyásolhatják a táplálkozás szokásokat. 

(Filmajánlat – „Életben maradtak” című film.) 

 

Eltérés a szokásostól: Párkapcsolati minták 

Ezen az órán a tanulókkal közösen továbbgondoljuk, vajon a társadalmi elvárások mit 

fogalmaznak meg felénk a párkapcsolatok terén. Melyek azok a párkapcsolatok, amelyek 

megfelelnek az általános elvárásnak és melyek nem? Vajon van-e összefüggés a kulturális, 

erkölcsi és vallási környezet és a közvetített minták között? A legtöbb társadalomban a családi 

(férfi-nő) kapcsolatok az elfogadottak, mégis – különösen a 60-as években sokat lehetett hallani 

a nagyobb csoportok (kommunák) együttéléséről. Vajon milyen előnyökkel és hátrányokkal 

járhat az együttélésnek ez a formája? Napjainkban igen gyakori a párok házasság nélküli tartós 

együttélése. Milyen lényeges különbségek fedezhetők fel a házasság és a tartós együttélés 

között? 

 

Eltérés a szokásostól a szexualitás mindennapjai 

A korábbi órán áttekintettük a párkapcsolatokat, amelyeknek az alapja – jó esetben – a tartós 

érzelmi kapcsolat. Az ezen az alapon kialakult harmonikus szexuális kapcsolat megalapozhatja 

az életre szóló monogám házasságokat, amelyekben a születendő gyermekek biztos családi 

háttér mellett növekedhetnek. Az általánostól eltérő, szokatlan szexuális szokások 

(homoszexualitás, gyakori párváltás stb.) általában a társadalom elítélését vonják maguk után. 
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Vizsgáljuk meg közösen: vajon ezek a kérdések az egyes egyének magánügyei vagy éppen 

ellenkezőleg a közösségre tartoznak? Milyen szerepe van az előítéleteknek a szexuális szokások 

megítélésben? Jogosan követelik-e például a homoszexuálisokat képviselő civil szervezetek, 

hogy az azonos neműek is köthessenek házasságot és fogadhassanak örökbe gyerekeket? 

 

 

Eltérés a normáktól: alkohol és drog I. 

Az emberiség ősidők óta használ olyan szereket, amelyek alkalmasak arra, hogy időlegesen 

megváltozott tudatállapotot idézzenek elő. Ezek a hagyományosan és elsősorban 

fájdalomcsillapításra használt szerek (ópiumszármazékok) az idők folyamán elszakadtak 

eredeti funkciójuktól. Az emberek sokszor bódító hatásuk miatt használják ezeket az anyagokat. 

Hasznos lehet, ha az óra során bemutatjuk, hogy Európában elsősorban az alkohol 

fogyasztásával érték el az emberek a megváltozott tudatállapotot (alkoholos kultúrájú 

országok), míg például Indiában a Khat (marijuana) az egyházi liturgia része (kábítószeres 

kultúrájú országok). Ha a jogi aspektust világítjuk meg, akkor különbséget kell tennünk legális 

és illegális szerek között. Az alkohol és a dohány a világ legtöbb országában legális szer (kivéve 

az iszlám országokat az alkohol szempontjából). A kábítószerek (ópiumszármazékok, 

serkentők, szintetikus szerek) a világ országaiban általában tiltottak, de ismerünk olyan 

társadalmat is, amelyik legalizálta egyes szerek (marijuana) forgalmát. Ezen és a következő 

órán javasoljuk, tekintsék át, milyen következményekkel járhat a drogok fogyasztása. Vegyék 

számba az egészséget károsító hatásokat, a jogi következményeket. Jó, ha kitérnek a 

drogfogyasztásnak a párkapcsolatokra gyakorolt hatására, vagy éppen a függőség 

következményeire.  Arányban állnak-e az esetleges rövid távú előnyök – ha vannak ilyenek – a 

hosszabb távú kedvezőtlen következményekkel? Elfogulatlan, nyílt beszélgetést lenne 

szerencsés kezdeményezni a diákokkal, melynek során bátran vállalhatják saját tényleges 

álláspontjukat, ugyanakkor bátoríthatjuk őket a mérlegelésre. 

 

Eltérés a normáktól: alkohol és drog II. 

Az érzelmi, szellemi és testi biztonság megőrzése az egészséges kiegyensúlyozott élet fontos 

összetevője. Hasznos lehet, ha a gyerekek különbséget tudnak tenni a veszély és a veszélyes 

fogalompár jelentése között. Hasznos, ha áttekintik, hogy milyen szituációk adódnak a 

mindennapokban, amelyek magukban rejtik a veszélyt. Milyen készségek szükségesek ahhoz, 

hogy felismerjük és elkerüljük ezeket a szituációkat. Milyen szerepe lehet a csoportnyomásnak 

a rizikó vállalásában? Mi a szerepe az önismeretnek, a felelősségérzetnek? Mi szükséges ahhoz, 

hogy a helyes döntést hozzuk meg? E területen is eredményesebb a baj megelőzése, amit egy 

mondatban úgy fogalmazhatunk meg: „Maradj a napos oldalon!”. 
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Következmények: deviáns karrierek 

Ezen az órán ismét egy korábban érintett témával foglalkozunk: a személyiség részét képező, 

belsővé váló minősítés jelentőségével a „deviáns karrier” szempontjából. A téma feldolgozását 

segíti, ha valamilyen szépirodalmi alkotáson vagy filmen keresztül követhetik, érthetik meg a 

diákok, hogy a minősítés, a csoportba sorolás egy idő után önálló életet kezd élni, öntudatlanul 

is elvárásokat igazolunk. A pedagógus munkáját segíti, ha megismerkedik az „önbeteljesítő 

jóslat – Pygmalion effektus” hatásmechanizmusával. A diákok saját élményszerzését nagyban 

segítheti, ha a témakör feldolgozása során szerep-, szituációs játékokat veszünk igénybe. Fontos 

annak az összefüggésnek az átlátása, melynek révén élő kapcsolat teremtődik a mindennapok 

és a távolabbi jövő várható vagy elkerülhetetlennek látszó eseményei között. 

 

Önismeret, kommunikáció, pályaválasztás 

Számos kutatást ismerünk, amely arról tájékoztat, hogy a pályaválasztási döntések olykor 

elhamarkodottan, saját tényleges késztetéseink és lehetőségeink valódi ismerete nélkül születik 

meg. A középiskola 11. évfolyamában a pályaválasztás kérdése megkerülhetetlenné válik. Mi 

kell ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, milyenek is vagyunk valójában, mi érdekel, mi köt le, mit 

szeretnénk csinálni? Ezeket a kérdéseket szükséges áttekinteni. Különösen szerencsés lenne 

újra kézbe venni a 8. évfolyamban írott kis fogalmazást: „Életem 10 év múlva”. Vajon hogyan 

látták a diákok akkor a jövőjüket, és hogyan látják 3 év elmúltával. Ez az összehasonlítás kiváló 

alkalom lenne annak megszemlélésére, hogy milyen változékony is az ember, holott úgy 

képzeljük, hogy következetesek vagyunk, lényegi kérdésekben nem változunk. Az óra 

legfontosabb mondanivalója, hogy a jó pályaválasztási döntések elsősorban az önismereten 

múlnak, továbbá, hogy a sikeresség egyik leglényegesebb összetevője a jó illeszkedés: a 

személy és a pálya kínálta lehetőségek összefüggésében. 

 

„Maradj a napos oldalon!” 

A 7. órán az illegális kábítószerekkel kapcsolatban már megfogalmaztuk az üzenetet, hogy a 

veszélyekkel szembeni legnagyobb védettséget az jelenti, ha mindig a napos oldalon járunk. Ez 

a tétel azonban nem korlátozódik az említett problémakörre. Ezen az összefoglaló, áttekintő 

órán arra kérjük a diákokat, hogy vizsgálják meg: jelenlegi életviszonyaik között mit jelent a 

„napos oldalon lét”, milyen eltérülések lehetnek, látják-e, hogy ezekből mi következhet hosszú 

távon saját személyes életükre nézvést, és mi történhet szeretteikkel, a hozzájuk kapcsolódó 

különböző személyekkel. Milyen típusú felelősséget kell és lehet vállalni? Ezek a vállalások 

mit jelentenek a mindennapokban? 

12. évfolyam 
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Az egyes évfolyamokhoz tartozó speciális feladatok 

 

A szalagavatói előkészületek segítése: osztálytánc, meghívók, ruhák stb. 

Az éves költségvetés megtervezése (lásd 10.11-ben is): 

 szalagavatói költségek 

 tabló 

 érettségi büfé költségei 

 bankett költségei 

 búcsú a tanároktól, az iskolától 

Az egyetemek, főiskolák nyitott napjain való részvétel megszervezése 

Beiskolázás, a felvételi lapok kitöltésének segítése 

Tájékoztatás az érettségi utáni munkavállalás lehetőségeiről 

Az érettségire történő jelentkezési lapok kiosztása, begyűjtése 

 

Életpálya-építési ismeretek 

 

11-12 osztályban tudja összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit (azonosság, különbség). 

Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

Legyen tisztában az életszerepek változásaival. 

Legyen képes tisztázni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit. 

Értse meg az ember munkalehetőségei, valamint a gazdasági-társadalmi és az ebből 

következő foglalkoztatási viszonyok közötti összefüggéseket. 
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Egészségfejlesztés  

Felelősség a közösségért 

A felnőtté válás folyamata a döntések tükrében, pályaválasztás 

Ebben az évben az osztályfőnöki órák egészségvédelmi témáit a felelősség a közösségért 

gondolat hatja át. Az egészséges életmód összetevőit most a növekedés és a felnőtté válás 

szemszögéből tekintjük át. Ez az aspektus lehetőséget biztosít arra, hogy hozzájáruljunk ahhoz, 

hogy a végzős gyerekek előtt álló nehéz élethelyzetekben segítséget nyújtsunk. A felnőtté válás 

folyamatát – leegyszerűsítve – úgy is áttekinthetjük, mint a döntési kompetencia változásának 

menetét. A tanulók egyre több élethelyzetben hoznak olyan saját döntést, amely alapvetően 

befolyásolhatja jövőbeni életüket, egészségüket. Egyre önállóbban határoznak életmódjukról, 

kapcsolataikról, a környezethez való viszonyukról. Ezen időszak talán legfontosabb döntése a 

pályaválasztás. E döntés során nemcsak önmagukról kell reális képpel rendelkezniük, hanem 

azzal is tisztában kell lenniük, hogy a környezetük milyen képet alakított ki róluk. 

Rendelkezniük kell azokkal a képességekkel és jártasságokkal, amelyek megkönnyítik azt, 

hogy elfogadják más döntéseit, még akkor is, ha az a személyüket érintik. 

 

Döntések, döntések! 

Ezen az órán a döntések meghozatalához vezető útról, a döntési technikák, a döntéseket 

befolyásoló tényezők feltérképezését javasoljuk. A döntés – sokszor mondják – egy pillanat 

műve, de sokszor gyötrelmes és nehéz folyamat előzi meg. Gyűjtsenek össze a diákok olyan 

helyzeteket, amelyekben az elmúlt egy hónap alatt dönteniük kellett. Válasszanak ki a gyerekek 

által vázolt szituációkból néhány jellemzőt. A szituációk közös kiválasztását követően 

gondolkodjanak azon, vajon milyen szakaszai lehetnek a döntési folyamatnak. Mit kell 

mérlegelni, milyen információk szükségesek, milyen hatásai lehetnek a döntésnek, meg kell-e 

vizsgálni a másokra gyakorolt hatást, mi van, ha másként döntünk, mi van ha esetleg nem 

döntünk? A folyamat modellezését követően, gondolkodjanak el azon, vajon milyen mód 

adódik a döntések értékelésére. Mindvégig tartsák szem előtt, hogy csak a reális döntéseknek 

van esélyük. 

 

Döntések életmódomban: kapcsolatok 

Döntéseink jelentős része összefüggésben van életmódunkkal, ezen belül is kapcsolatainkkal. 

Próbáljanak olyan döntéseket találni a tanulók életében, amikor döntéseik befolyásolták 

kapcsolataikat. Biztosan találnak olyan helyzetet, amikor barátságok születéséről vagy éppen 

megszakadásáról hoztak örömteli vagy éppen fájdalmas döntést. Vajon hogyan befolyásolják 

ezen kapcsolati döntések az egyes emberek életmódját? Milyen hatásokkal kell számolni? 

Milyen szerepe lehet az önismeretnek és mások ismeretének? Fel lehet-e készülni a kudarc 
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elviselésére? Milyen szerepe van a kapcsolatokban a hiteles kommunikációnak? Szögezzük le: 

a kapcsolatokat érintő döntések mindegyike érinteni fogja testi-lelki egyensúlyunkat. Ha 

felborul az egyensúly, célunk az lehet, hogy mindent megtegyünk a helyreállítása érdekében. 

 

Döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné 

A következő órán arra keressük a választ, hogy az egészséges életvitel három fontos területén 

milyen személyes kompetenciákkal rendelkeznek a tanulók. Kérjük meg a gyerekeket, 

próbáljanak meg visszaemlékezni arra, mikortól rendelkeznek önálló döntési jogkörrel a 

táplálkozás, a mozgás és a személyes higiéné területén. Melyik terülten és mikor nyerték el 

szuverenitásukat. Gondolkodjanak el azon, hogy ők, ha gyermekeik lesznek, ugyanezen 

területeken mikor engedik át a döntést. Miért akkor? Szerintük milyen képességek szükségesek 

ahhoz, hogy az ember maga döntsön saját ügyeiben? Mit szólnának ahhoz, ha mondjuk, 

gyermekük tízéves korában bejelentené, hogy többet nem fog húst enni? A címben jelzett 

területeken meghozott döntések vajon rövid, közép- vagy hosszú távon befolyásolják az 

egyének egészségét? Mi lehet a rossz döntés következménye? 

 

A döntések hatása: rövid távon – hosszú távon 

Ezen az órán azt tekintsék át, hogy az egyes döntések milyen távon „fejtik ki” hatásukat. 

Minden döntésnek vagy éppen a döntés hiányának következményei vannak. Ezen 

következmények egy része azonnal vagy rövid távon érzékelhető lesz, de egyes – esetleg nem 

várt – eredmény csak hosszabb távon ismerhető fel. Vajon van-e lehetőség arra, hogy mai 

döntésünk hosszú távú eredményét megismerhessük? Milyen módszerek állhatnak 

rendelkezésünkre? Képzeljenek el egy mindennapi döntést, és vizsgálják meg, melyek a rövid 

távú, ma is jól látható következményei, majd próbálják felmérni a közép és hosszú távú 

következményeket. Milyen információkra van szükségünk a jövőbeni következmények 

felmérésére? 

13. évfolyam 

Az egyes évfolyamokhoz tartozó speciális feladatok 

 

A szalagavatói előkészületek segítése: osztálytánc, meghívók, ruhák stb. 

Az éves költségvetés megtervezése (lásd 10.11-ben is): 

 szalagavatói költségek 
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 tabló 

 érettségi büfé költségei 

 bankett költségei 

 búcsú a tanároktól, az iskolától 

Az egyetemek, főiskolák nyitott napjain való részvétel megszervezése 

Beiskolázás, a felvételi lapok kitöltésének segítése 

Tájékoztatás az érettségi utáni munkavállalás lehetőségeiről 

Az érettségire történő jelentkezési lapok kiosztása, begyűjtése 

 

Életpálya-építési ismeretek 

 

11-13 osztályban tudja összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit (azonosság, különbség). 

Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

Legyen tisztában az életszerepek változásaival. 

Legyen képes tisztázni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit. 

Értse meg az ember munkalehetőségei, valamint a gazdasági-társadalmi és az ebből 

következő foglalkoztatási viszonyok közötti összefüggéseket. 

 

Egészségfejlesztés  

Hogyan tovább? Melyik úton? 

 

Hogyan képzelem el a családom? 

Kérjük meg a diákokat, hogy gondolják végig, hogyan képzelik el életüket 10-15 év múlva. 

Most elsősorban azt gondolják végig, hogy milyen családot szeretnének. Vajon milyen elvek 

mentén fogják gyerekeiket nevelni? Hogy látják most, mennyire alkalmazzák majd a saját 

szüleiktől megismert nevelési elveket? Van-e olyan mondat („Amíg az én kenyeremet 

eszed…”), amelyet gyakran halottak szüleiktől, és ők nem akarják majd ugyanezt 

gyermeküknek mondani? Mi az, amit ma úgy látnak, hogy fontos lesz 10-15 év múlva a családi 
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élet és a gyerekek nevelése szempontjából. Gondolják azt végig, hogy napjainkban a szemünk 

előtt lejátszódó információs forradalom mennyire lesz hatással a családra, a kapcsolatokra, a 

gyerekek nevelésére. Milyen szerepe van a tradíciónak az elsődleges szocializációban? 

 

Hogyan képzelem a munkám? 

Folytassák az előretekintést, és most azzal a gondolattal játszanak el, hogy hogyan képzelik a 

tanulók önmagukat 10-15 év múlva a munka világában. Kinek milyen tervei vannak? Vajon ma 

tehetnek-e azért, hogy jövőbeni terveik valóra váljanak? Gondolják végig, milyen szerepe van 

a munkának a kapcsolatok, a családi élet, illetve a kiegyensúlyozott életvitel szempontjából. 

Hogyan lehet kezelni a munkahelyi kudarcokat? Szét lehet-e választani a magán- és a 

munkahelyi problémákat? Képzeljék el azt a helyzetet, ha valamilyen ok miatt nem válhat 

valóra elképzelésük. Milyen hatással lesz ez életmódjukra, családi életükre? 

 

Közösségért érzett felelősség: a környezet 

Ezen az órán folytatódik a jövőbe tekintő leltárkészítés. A beszélgetés elsősorban a manapság 

szinte mindenkit foglalkoztató környezeti problémák köré szerveződjön. A diákok már nagyon 

sok mindent tudnak fizikából, biológiából és kémiából a környezeti problémák okairól. Ezen 

tudás fényében vizsgálják meg, hogy milyen konzekvenciákat, következményeket ismernek fel, 

amelyek befolyásolják saját életük alakulását. Az irányított beszélgetés során azt tekintsék át, 

hogy egy mai cselekedet milyen következményekkel járhat a tágabb környezetre nézve. 

 

Egészséges életmódok és az életminőség 

A tanév utolsó órái. Egészséges életmódok társadalmi csoportonként az életpálya 

függvényében. Az életminőség összetevői, (munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás 

stb.). Ezek elérésének lehetőségét mennyiben határozzák meg az objektív körülmények és 

mennyire az egyéni akarat és energiabefektetés? Hogyan és meddig terjedhetnek célkitűzéseink 

a korlátozott lehetőségek között? Vannak reális és teljesíthetetlen vágyak. Kérdés, hogy ezzel 

miképpen tudunk megbirkózni mindennapjainkban? Méltán felvetődhet a kérdés, hogy ki 

elégedettebb a sorsával – az örökké elégedetlen, új célokat kitűző, vagy a sorsával kiegyező 

ember?   

 

Helyem a világban 

Helyem a világban – helyem a jövőben. Adják vagy kivívom a helyem a világban – megszerzem 

vagy kialakítom azt. Mi az értékesebb? Mit jelent a mindennapok szempontjából az 

önmegvalósítás (egyéni célok, kívánságok elérése, beteljesülése) vagy szükségességünk 
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visszaigazolása másoktól? Győzelem vagy legyőzés? Harc és együttműködés a pozíciószerzés 

folyamatában. A vesztes-vesztes (nulla összegű) játszmák cserélhetők-e kettős nyereséggel járó 

együttműködésre? Vajon milyen személyes kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy megfelelő 

egyensúlyra találjunk az érdekérvényesítés, illetőleg az érdekegyeztetés vonatkozásában? 

Az óra folyamán kapjon lehetőséget mindkét nézet, de komolyan mérlegeljék azt a szempontot 

is, hogy valóban lehet-e elégedett, „boldog” az az ember, aki a társai ellenében kíván 

érvényesülni? 

 

A szülői értekezlet általános „vázlata” 

 

1. Induló osztályokban: 

- az osztályfőnökség várható időtartamának közlése 

- az osztályfőnök-helyettes bemutatása 

- az iskola 12 évfolyamos és gyakorlóiskolai jellegének bemutatása 

- a tanulókat szolgáló lehetőségek felsorolása: 

 iskolaorvos, védőnő, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi felelős 

 szakkörök, énekkar, sportkörök, filmklub 

 könyvtár, számítógépterem 

 szakmai tartalmú diákcserék 

 diákszínpad, iskolaújság, DÖK, önkéntes munka 

 szabadidős programok, nyári táborok 

- az iskolai alapítvány szerepe, a támogatások rendszere 

- a kapcsolattartás (tanár-szülő, szülő-szülő) módjai, lehetőségei: telefon, 

ímél, ellenőrző, hivatalos, írásbeli értesítés  

- a szülők hozzájárulásával, az osztályba járó tanulók elérhetőségi 

lehetőségeinek ismertetése 

- az osztályfőnök elérhetősége és a szaktanárok fogadó órái 
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- az ellenőrzőben az osztályzatok vezetése tanulók által, bejegyzés, aláírás a 

tanárok, és a szülők által 

- az iskolai dokumentumok ismertetése (Házirend) 

- az SZMK vezetőjének felkérése, megválasztása. 

Egyéb osztályokban: 

- beszámoló az elmúlt időszakokról 

- a kiváló teljesítményt nyújtó, illetve aktív önkéntes munkát végző tanulók 

kiemelése, dicsérete 

- a lezajlott programok tanulságai 

- az osztályban és a tanárok között bekövetkezett változások 

- tanulmányi munka értékelése 

- magatartási problémák megvitatása 

- mulasztásokkal kapcsolatos információk közlése 

2. Beszélgetés kezdeményezése a korosztályt érintő nevelési kérdésekről. Az ehhez kapcsolódó 

közös feladatok megvitatása 

3. A szülőkkel való találkozások és a tájékoztatás rendje 

4. Az SZMK vezetőjének meghallgatása 

5. Tervek: várható programok közös feladatok, vállalások 

6. Aktuális pénzügyek 

 

 

Az Osztályfőnöki órák ajánlott témái 
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Az osztályfőnöki órákat adott esetben összevontan is megtarthatjuk, például egy-egy múzeum- 

vagy színházlátogatás, illetve egy hétvégi kirándulás keretében. Ezeken a közös programokon 

az alábbiakban felsorolt témák közül több komplex módon közelíthető meg. 

 

Ajánlott témakörök a kilencedik és a tizedik évfolyamokon 

- Az önállóságra törekvő személyiség fejlődésének indirekt irányítása: igényesség 

erkölcsi, kulturális és érzelmi vonatkozásban 

- Felelősségtudat, lelkiismeret, becsület, tisztesség 

- Akaraterő, önnevelés 

- Az idős emberek, a rászorulók segítése, az elesettek iránti empátia fejlesztése 

- Az átlagostól eltérő emberek (testi, ill. szellemi fogyatékosok) védelme, támogatása 

- Kamaszkori labilitás, a felnőttek elutasítása és a felnőttekhez való kötődés konfliktusa 

- Tolerancia, türelem, szolidaritás 

- Menekülés a szenvedés elöl, a lehetséges kiút  

- Családi életre nevelés, jövőkép alakítása 

- Munkamegosztás a családban, a családi költségvetés 

- Önmagunk megvalósítása, sikeres életút, az ember boldogulása, boldogsága 

- Az ember kötődése családjához, barátaihoz, nagyobb közösségekhez, a társadalomhoz, 

nyitottsága a világra 

- Szakmák, foglalkozások, hivatások elemzése, hogyan igazodjunk el a világban? 

- Folyamatos önművelés, az újra, a változásokra fogékony rugalmas gondolkodás, az 

intelligencia fejlesztése 

- A szabadidő értelmes, tartalmas eltöltése, igényes válogatás a sokféle kínálkozó 

lehetőség közül 

- A céltalanság, a dologtalanság, a szeretethiány és a „senkihez sem tartozás” 

felelőtlensége vezet a nihilista társaságokhoz (alkohol, kábítószer) 

- Környezetünk rendszeres ápolása, alakítása, természeti adottságaink védelme a 

városokban, falun és a természetben egyaránt 

- Környezetvédelem, természetkutató táborok, akadályversenyek programjának 

elkészítése, az ifik munkájának segítése 
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- Történelmi és nemzeti hagyományaink, művészettörténeti értékeink megismerése, 

őrzése 

- Magyar vagyok, nemzeti azonosságtudat, a különbözőség iránti tolerancia, szolidaritás 

- Az ember szabadsága véleményalkotásában és döntéseiben 

- Az egyén felelőssége a jövő társadalmának alakításában, demokratikus szavazások, 

választások 

 

Ajánlott témakörök a tizenegyedik és a tizenkettedik évfolyamokon 

- Emberi kapcsolatok elmélyülése, egymás közt, ill. a felnőttekkel 

- Autonómia és egymásra utaltság  

- Az ember társas lény: a szocializáció tudatos fejlesztése, a csoport és egyén viszonya  

- A hagyomány és a kultúra személyiségformáló ereje 

- A társadalom által kialakított erkölcsi normák, normarendszerek, az individuális etika  

- Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: a személyiség integritása, 

kényszermentesség, kölcsönösség, méltányosság, részvét, tisztelet 

- Önnevelés, önfegyelem, jellem, illem, képességek, erények alakítása  

- Tetteinkért viselt felelősség és mások sorsáért ránk háruló felelősség vállalása a 

családban, baráti, iskolai és egyéb közösségekben  

- A beteg, magatehetetlen ember ápolása, gondozása, a felelősségtudat kialakítása, 

az öregedés erkölcsi kérdései 

- Szabadság és meghatározottság  

- Demokráciában élünk, a választás szabadsága és felelőssége 

- Törvény és lelkiismeret, szándék, cselekedet, következmény 

- A szeretet és az erkölcs, a személyi szabadság és az individuális szeretet 

- A szeretet: birtoklás, kisajátítás, vagy összetartozás, felelősség, tapintat  

- Szerelem - szexualitás; szerelem – házasság 

- A pénz szerepe életünkben, az adózás kötelezettsége, az adózás rendszere 

- A jólét, az élet minőségének erkölcsi kérdései  

- Továbbtanulás, pályaválasztás, elődeink által "kipárnázott", vagy "magunk által 

kiharcolt" pályát válasszunk? 

- Munkahelykeresés, kapcsolatfelvétel  

o szóban: megjelenés, fellépés, tárgyalási készség 
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o írásban. pályázatok, önéletrajz készítése 

- Az erkölcs és a jog eltérő illetékessége 

- Alapvető jogi ismeretek, eligazodás a hivatalos eljárásokban, a ránk vonatkozó 

törvényekben 

- A törvénytisztelet és a polgári engedetlenség, a szabadság értelmezése 

- Társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság 

- A tudományos - technológiai fejlődés és az ember 

- A jövő nemzedékekkel, illetve az élővilág rendjének és sokféleségének megőrzésével 

kapcsolatos feladataink  

Természetesen az osztályfőnöki órák tematikáit rugalmasan kell kezelni úgy, hogy az adott 

osztályhoz alkalmazkodjon. 

Lehetőleg olyan légkört kell kialakítani, amelyben a diákok beszélgetést kezdeményeznek 

és folytatnak egymással és az osztályfőnökükkel, a problémákat nyíltan el merik mondani 

és meg merik vitatni.  
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

Célok és feladatok 
A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet 

egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az 

egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ismerjék 

motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának 

módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik 

teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport 

egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé. 

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 felismerését, és az 

akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez 

az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, 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. 

 

Az egészséggel kapcsolatos feladatok 

Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása. 

Értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs 

gyakorlatokat.  

 

A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz 

igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. A játék- és 

sporttevékenységekhez és azok űzéséhez kapcsolódó ismeretek bővítése. 

Mozgáskommunikáció. 

 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása 

Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. 

Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a 

monotónia tőrése, környezetkímélő magatartás. 

 

Fejlesztési követelmények 

A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, hogy 

az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenységformákat, amelyről 

tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepe van. Egyszerűbben fogalmazva: 

rendszeresen végezzenek testedzést. A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék 

motorikus képességeik színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az 

atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítő képes 

tudás szintjén. Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra 
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eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe. 

Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai, 

pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a sporttörténet 

legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, érdeklődjenek a magyar 

és a nemzetközi sportélet eseményei iránt. 

Négy évfolyamos képzés 

 

9. évfolyam 

Óraszám:170 
Rendgyakorlatok :      4 
Előkészítés, prevenció:     15 

Atlétikai feladatmegoldások    32 

Torna        32 

Testnevelési és sportjátékok    42 

Természetben űzhető sportok     15 

Önvédelmi és küzdősportok    15 

Úszás        15 

 

 
Belépő tevékenységformák 

A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. 

Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a 

tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. A belépő diákok tudásszintjének 

összehangolása, a különbségek csökkentése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, 

dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagába lévő talajon 

végrehajtott elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése egyszerű 
szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség 

szerint legalább egynek a gyakorlása. Változatos sportágak megismertetése a diákokkal. 

Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása. Birkózás, Úszás az úszni nem tudók számára (hátúszás), 

aerobic. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Rendgyakorlatok  
Sorakozó vonalban. Menet megindítása és megállítása. Testfordulatok helyben. Az utasítások 

gyors és pontos végrehajtása. Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk 

a ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

 

Előkészítés, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű 
szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag 

helyes testtartást biztosító gyakorlatok. gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 
hatásokkal, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának 

optimális és precíz működése által. Skoliozis ellen ható gyakorlatok. Gimnasztikai gyakorlatok 

alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden 

testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő 
önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 

Atlétikai feladatmegoldások 
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Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő (cél) 

gyakorlatok. Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és 

tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 543 

lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos 

állóképességfejlesztő módszerek gyakorlása. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. 

Dzsoggolás, helyben. Keresztező futás, futás hátrafelé  

Atlétika: Szökdelő és ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és 

páros karú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó-ugró 

lépések. Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 

átugrások, sorozatszökdelések zsámolyokon. Ugrókötél gyakorlatok.  

Dobóiskola: hajítások, lökések helyből. Párokban egymással szemben és háttal felállásból. 

Dobóterpesz elsajátítása.. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A lábemelő, forgató 

mozgását hangsúlyozó dobások. Célba dobások. (A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.) 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 
kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézi súlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

Futások: Állórajtok, (indulás elől, hátul lévő lábbal), rajtversenyek 20- 30 m távon. Fokozó 

futás, iramfutás. Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás 

Ugrások Távolugrás: Helyből távolugrás. Guggoló technikával távolugrás rövid nekifutás 

után.. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. 

Guggoló távolugrás nekifutással. A nekifutás ritmusának kialakítása. Távolugróversenyek 

Dobások: Kislabda hajítás: távolba, helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses 

dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célba dobás. 

 

Torna A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a 

láb elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, és 

szergyakorlatok különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett 

gyakorlatok. 

 

Szergyakorlatok  

Talaj: Gurulóátfordulás előre és hátra, majd különböző kiinduló helyzetekből, különböző 
befejező helyzetekbe. Sorozat gurulóátfordulás előre és hátra. Emelés fejállásba, gurulás előre 

állásba. Mérlegállás. Rövid elemkapcsolatok. 

Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. 

Gerenda (lányok és fiúk):) Járás előre – oldalt - hátra. Különböző testhelyzetek a gerendán: 

állások, térdelések, guggolás, fekvőtámasz. .Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba. 

.Leugrás: függőleges repülés. 

Szekrényugrás: 4 részes szekrényen felguggolás leugrás. A dobbantó használatának elsajátítása 

különböző feladatokkal. 

 

Testnevelési és sportjátékok A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó 

irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és 

egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban 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 harcban, cselek labdával és 

labda nélkül, küzdések vállváll érintéssel a labda megszerzéséhez. Labdás ügyességfejlesztés 

egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése 
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fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, 

lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors 

irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési 

játékokban, kidobós, 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. játékszabályok 

dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás). Összetett, 

csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal. 

Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. 

 

Kézilabda Labda fogása, labda elkapása, a labda dobása. Mozgások labda nélkül a pálya egész 

területén. Alapállás. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Labdaátadások (felső egykezes 

átadás, pattintott átadás)  helyben, helyzet- és helyváltoztatással 

Kosárlabda Labda fogása, labda elkapása, a labda dobása. Mozgások labda nélkül a pálya 

egész területén. Alapállás labdával a kézben. Labdavezetés helyben különböző feladatokkal, 

labdavezetés haladással. Labdavezetés ügyesebb és ügyetlenebbik kézzel. Megindulás, 

megállás, sarkazás. Kosárra dobások álló helyből. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Labdaátadások (mellső kétkezes átadás, pattintott átadás) helyben, helyzet- és 

helyváltoztatással Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a 

védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés 

belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Röplabda Alapállás, alapfelállás a pályán. Alkar és kosárérintések saját fej fölé helyben és 

haladással. Alkartenisz, Zsinórlabda. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Természetben űzhető sportok  

Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó) 

gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen, 

gördeszka, görkorcsolya stb.(amire lehetőség van). 

Önvédelmi és küzdősportok 

Küzdőfeladatok és játékok párokban különböző testhelyzetekbe. Küzdőgyakorlatok labdával. 

Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvető 
fogásmódok. Grundbirkózó versenyek.  

Úszás Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 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 viselkedési szabályai ismerete, betartása. 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. 

 

Fogalmak Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági 

tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági 

verseny- és játékszabályok. 

 

A továbbhaladás feltételei 
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Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása 

utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális 

képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai 

végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken 

segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy 

természetben űzhető sportágakban Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. 

Folyamatos úszás 25 méteren. 
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Belépő tevékenységformák 

A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. 

Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. Különböző sebességű járások, 

átmenetek. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. 

Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások,  dobások és ugrások technikai szintjének 

kialakítása, javítása és gyakorlása A torna mozgásanyagában választott szergyakorlatok 

elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése szabályok szerint, 

törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább 

egynek a gyakorlása. Különböző és játékok elsajátítása. Birkózás, Úszás az úszni nem tudók 

számára (mellúszás), aerobic. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Rendgyakorlatok Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. 

Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Egyszerű alakzatok kialakítása. 

Testfordulatok helyben. Az utasítások gyors és pontos végrehajtása.  

Előkészítés, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű 
szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag 

helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Gimnasztikai gyakorlatok 

alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden 

testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő 
önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges 

speciális, témakörtő függő (cél) gyakorlatok. Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok 

gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 

végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további 

növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram 
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kialakításával. Akadályok felett 543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és 

távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, helyben és haladásban, szkippelés 

helyben és haladással. Keresztező futás, futás hátrafelé Szökdelő-, és ugróiskola: 

galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú lendítéssel. Szökdelések 

egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó - ugró lépések. Sorozatugrások helyből indulva 

és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes szekrényre, átugrások az előbbi 

szereken egy, illetve páros lábon. Ugrókötél gyakorlatok. 

Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző helyzetekből medicinlabdával, 

súlygolyóval, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A lábemelő, forgató 

mozgását hangsúlyozó dobások. Célbadobások. (A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.) . 

Futások: Állórajtok (indulás elől, hátul lévő lábbal), térdelőrajt elsajátítása, rajtversenyek 20-

30 m távon. Fokozó futás, iramfutás. Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás 

2000 m. 

Ugrások Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő 
indulással és ugrásfeladattal. Lépő magasugrás megismertetése. A megfelelő felugrás, 

légmunka a talajra érkezés kialakítása. Távolugrás: Helyből sorozat távolugrás. Guggoló 

technikával távolugrás nekifutás után. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- 

és láblendítés fokozásával. A nekifutás távolságának kimérése. Lépő távolugrás elsajátítása. 

Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával Távolugró 

versenyek. 

Dobások: Kislabda hajítás: távolba, helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses 

dobóritmus gyakorlása 

Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval. A lökő mozdulat kialakítása, Lökések 

helyből járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Dobóversenyek. 

 

Torna feladat megoldások  

A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb elugró, 

a hasizom, a törzsizom a karhúzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, és szergyakorlatok, 

különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett gyakorlatok. Talaj: 

Gurulóátfordulás előre és hátra ismétlése. Sorozat gurulóátfordulás előre és hátra. Emelés 

fejállásba, ereszkedés kiindulóhelyzetbe. Guggolásból emelkedés mérlegállásba. Fellendülés 

futólagos kézállásba segítségadással. A segítségadó szerep fontosságának tudatosítása. 

Tigrisbukfenc. 

Szergyakorlatok Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. 

Lebegőfüggés. Emelés lebegőfüggésbe. Gerenda (lányok): Járás előre – oldalt – hátra. 

Helyzetből testhelyzetek a gerendán: állások, térdelések, guggolás, fekvőtámasz. Ismétlés. 

táncos alaplépések. Felugrás karlendítéssel magastartásba. Felugrás két lábról érkezés egy lábra 

különböző lábtartásokkal. Leugrás: függőleges repülés.  

Szekrényugrás: Fiúk és lányok: 4 és 5 részes szekrényen hosszában gurulóátfordulás előre. 

széltében guggoló átugrás: 

Ritmikus gimnasztika: A ritmikus gimnasztika legalapvetőbb elemei. Járások, fordulatok, 

átugrások, testhelyzetek, íves tartások. Törekvés együtt mozgásra a zenével. Labdás 

gyakorlatok: labda feldobása, elkapása, különböző feladatok a labda repülési szakaszában. 

Gurítások a testen és a talajon. 

 

Testnevelési és sportjátékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, irányváltások, 

taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – 
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gyakorlási hatékonyságának, játékban 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 harcban, 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, lendületesebb, változó magasságokban, futás 

közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. Az adott 

sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, 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. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző 
átadásokkal. Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. 

Kézilabda A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, a védők 

helyezkedése a kijelölt területeken. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. különböző 
magasságokból érkező labda elfogása. Kapura lövés. A támadó és védő szerepek ismertetése. 

Kosárlabda Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság 

hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és 

irányváltoztatással. Páros lefutások. Egy leütésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 

elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. 

Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a 

védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés 

belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék 

Röplabda Alkar és kosárérintések saját fej fölé helyben és haladással. Kosár és alkarérintések 

párokban különböző feladatokkal. Kosár és alkarérintés a falra és a háló felett párokban. 1:1 

elleni játék a háló felett csökkentett pályán. 

Természetben űzhet Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek 

(korcsolya, sí, szánkó) gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, 

kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya stb.(amire lehetőség van) 

Önvédelem: Küzdőfeladatok és játékok párokban különböző testhelyzetekben. 

Küzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás 

állásban, fogáskeresés. Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek.  

Úszás. 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 célba érés elsajátítása. 

 

Fogalmak: Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági 

tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági 

verseny- és játékszabályok. 

A továbbhaladás feltételei 

Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása 

utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális 

képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai 

végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken 

segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy 
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természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. 

Folyamatos úszás 25 méteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

Óraszám:170 
Rendgyakorlatok :      4 
Előkészítés, prevenció:     15 

Atlétikai feladatmegoldások    32 

Torna        32 

Testnevelési és sportjátékok    42 

Természetben űzhető sportok     15 

Önvédelmi és küzdősportok    15 

Úszás        15 

 

Belépő tevékenységformák 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A közvetlen 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 sportszerűség, tolerancia és 

empátia szem előtt tartásával. Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok 

használata. Különböző sebességű járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle 

gimnasztikai alapforma, illetve kéziszer-gyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A 

helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A kondicionális képességeknek (különösen az 

erő és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai 

mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott technikáinak gyakorlása, javítása, 

törekvés a mérhető teljesítmények növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok 

önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult 

technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. A természetben űzhető 
sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdősportok technikai 

elemeinek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben. Gyorsúszás 

elsajátítása. Ritmikus gimnasztika. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Rendgyakorlatok Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, 

szakadozások. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. 

Átmenet a járásból futásba és vissza. A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának 

kialakítása. 

Előkészítés, prevenció A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. Esztétikus, fegyelmezett, feszes 



 

1085 

 

testtartású végrehajtás. Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. Kis tanári segítséggel, aktív 

tevékenykedés gyakorlási és versenyszituációban. Részleges önállóság és segítségadás az 

egyéni, páros és társas feladatokban. Gimnasztika: a 10. évfolyam előírása szerint. 

Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Kifozis ellen ható járásban és 

helyben végzett gyakorlatok. 

Atlétika 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, 

beépítése a döntéshozatalba. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális 

témakörtől függő (cél) gyakorlatok. Futóiskola, szökdelő ugróiskola dobóiskola. A 9. 

évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). 

Szerek fokozottabb használata. 

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 alkalmazása 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 irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek 

rendszeres 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 kialakított 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. Magasugrás: Az egyes 

ugrástechnikák (guruló, hasmánt) megismertetése. 5-7 lépés nekifutással, választott technikával 

magasugrás. A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra 

és a légmunkára. Magasugróversenyek. 

Dobások Kislabda hajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása.5 lépéses dobóritmus. 

Lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés: háttal 

felállásból becsúszással (fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval). Előfeszített helyzet 

kialakítása, kétláb – támaszos helyzet. Súlylökő versenyek. 

Torna feladatok: A 10. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, 

ismétlésszám) történő végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb 

felhasználásával. Gimnasztika. Rendgyakorlatok gyakorlása A korábbi évfolyamokon 

gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő 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, 

gyakorlatsorok összeállításában. Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő 
gyakorlatok végzése Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, 
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egyénre szabottan. Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 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 koordinációs képességfejlesztő 
eljárások. Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő 
rendszeres kontrollal. 

Szergyakorlatok Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. 

Kézenátfordulás oldalt). Repülő gurulóátfordulás zsámolyok felett. Összefüggő talajgyakorlat 

a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok 

a ritmikus Gyűrű (fiúk): Tanult elemek ismétlése. Zsugoremelés lefüggésbe, Ereszkedés hátsó 

függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. 

Összefüggő gyakorlat a 9 és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával. 

Gerenda (lányok) Érintőjárás, hintajárás, hármaslépés.180 fokos fordulat két lábon állásban, 

guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek. Leugrás, függőleges repülés különböző 
feladatokkal. Összefüggő gyakorlat a 9. és gimnasztika elemeit használják 10. évfolyamon 

tanult elemek felhasználásával. 

Ritmikus gimnasztika (lányok) Íves és nyújtott kartartások variációi. Törzsdöntés fokozatai, 

törzsívek előre és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon, 

keringőlépés. Átugrások egyik lábról a másikra. Buzogánygyakorlatok: buzogány fogása, 

dobása, elkapása, forgatása egy és két kézzel, nyolcas körzések. 

 

Testnevelési és sportjátékok A 10. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal 

(intenzitás, időtartam, ismétlésszám). A 10. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell 

feldolgozni. Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat. 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 vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Röplabdában a forgásszabály, az első és 

második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 

szabályai 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 jegyzőkönyvvezetésben 

szerzett gyakorlat. Versenyhelyzetek 

Kézilabda Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövő cselekkel, résekre 

helyezkedés, kapott labdával betörés, kapura lövés. Büntető dobás. Egyszerű lövő és átadás 

cselek. Labdavezetés. Kapura lövés futásból és felugrásból. Védekezésben törekvés az 

együttmozgásra. Páros lefutások, helycseré támadások labdával és labda nélkül. 

Kosárlabda A 10. Évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni 

játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Páros lefutások helycserével. Átadások: 

pattintott, egykezes alsóátadás. Átadások a test mögött. Labdavezetés irányváltoztatással. 

Fektetett dobás, futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval és két kosárra 

Labdarúgás Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. 

Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával. 

Belsőcsüd rúgás. Védők váltása kijátszás esetén. 
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Röplabda Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magas ívű feladás kosárérintéssel a háló melletti 

társnak. Alsónyitás ismétlése. a felsőnyitás elsajátítása. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 

ellen. A pontos labdaérintések és átadások kialakítása. Röplabdajáték. 

Természetben űzhető sportok A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően szánkózás, 

korcsolyázás, sízés, jégkorongozás és képességfejlesztő gyakorlatok. Tájékozódási futás: 

térképismeret. Gördeszka, görkorcsolya stb. 

Önvédelmi és küzdősportok Küzdőjátékok párokban és csoportosan Grundbirkózás cselekvés 

biztos gyakorlása: Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. Emelések 

hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. A mögé kerülések és kiemelések különböző 
változatai, dobástechnikák, leszorítások alkalmazása. Az eredményes földharc technikájának 

elsajátítása. Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és 

páros küzdelmek. Birkózás (fiúk) Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. 

Páros küzdelmek  

Úszás 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 félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Fogalmak Sportág specifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, tartós 

és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxáció, ingernagyság, 

ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. Előfeszített helyzet, két láb 

támaszos helyzet, ívhelyzet, a dobószámoknál használt végrehajtási formák a szerek elengedése 

előtt a jobb teljesítmény érdekében. 

A továbbhaladás feltételei 

Kéziszer-gyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása, 

a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének 

megtartása, illetve javulása, javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai 

végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív 

részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy 

természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdő sportokban. Folyamatos úszás két 

úszásnemben 25 méteren. 
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Belépő tevékenységformák 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati 

céllal történő gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. Az 

edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra kész fizikai és 

mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. A fenntartásához szükséges elméleti és 

gyakorlati tudás rendszerré szervezése. Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, 

sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos 

alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és 

szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok 

önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a 

tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint 

stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok 

esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban 

(legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. 

Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben. Űzhető sportágakban. 

Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása. Folyamatos 

úszás mindkét választott úszásnemben törekedve a távolság növelésre. Új sporttevékenység: a 

fiúknak dzsúdó, lányoknak aikido, mint önvédelmi sportág. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Rendgyakorlatok Bemelegítés. Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés 

megvalósítása. A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése 

szóban és gyakorlatban egyaránt. A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, 

járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések szakadozások járás közben. Vonulások, 

ellenvonulások, keresztező ellenvonulások járás közben. 

Előkészítés, alapozás 

Edzés, terhelés. A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, 

ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), 

terhelés-pihenés egyensúlya. Főbb témák: Kondicionális és koordinációs épességfejlesztés 

tervezése és megvalósítása 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, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda, 

pilates roller, TRX, erőgépek. A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: 

intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. A koordinációt 

javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek 

megváltoztatása. A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. Egyéni rekreációs 

megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. Konkrét sportági tevékenységre és 

mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. Motoros tesztek 

lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Lúdtalp ellen ható járásban és 

ülésben végzett gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához 
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szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő: 

térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel, szereken és lépcsőn egy, 

illetve páros lábon. Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. A törzsizomzatot 

erősítő gyakorlatok: szerek és kézi szerek felhasználásával has-, hát- és oldal 

erősítőgyakorlatok. 

Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (pl. 

dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, reaktív ugrások, időre történő futások, felmászások, 

átbújások stb. Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erőt, 

gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés. 

Résztávok futása, 100-150 m pihenőkkel való ismételt lefutása. Hosszabb távon a futás és 

gyaloglás arányának kialakítása, a gyaloglás arányának fokozatos csökkenése, a táv folyamatos 

lefutása. Javasolható a távolság vagy az időtartam meghatározása. 

Futások: Gyorsfutás 200 m-es távon. Rajtversenyek álló és térdelő rajttal, 30 m-es távon. 

Fokozó futás, iramfutás. Váltófutás 

Ugrások Magasugrás: a flop technikával. A homorítás megéreztetése helyben végzett páros és 

egyéni feladatokkal. A nekifutás ívének elsajátítása és gyakorlása. Kitámasztás. A felugrás 

gyorsítása a kar és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással. Magasugróversenyek. 

Távolugrás: a választott technikával. A nekifutás távolságának kimérése tapasztalat alapján, 

segédvonal alkalmazása. A kar- és láblendítés fokozottabb összekapcsolása az elugrással. 

Távolugróversenyek. 

Dobások: Kislabda hajítás: néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak 

megfelelő végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek. Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, 

a szer minél hosszabb úton történő gyorsítása. Súlylökő versenyek. 

Torna feladatok A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító 

hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes 

nehezebb elemek elsajátítását biztosító speciáliserősítő lazító jellegű és célgimnasztikai, 

valamint rávezető gyakorlatok alkalmazása. 

Szergyakorlatok Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Befejező helyzetek. Fellendülés 

kézállásba. Fejbillenés, fejenátfordulás. Összefüggő gyakorlatok. 

Szekrényugrás: A 9-11. évben tanult elemek gyakorlása és javítása. 

Gyűrű (fiúk): Vállátfordulás előre. Függésben lendület előre, terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg 

kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9- 11 évfolyamon tanult elemek felhasználásával. 

Gerenda (lányok): Felugrás lebegőállásba keringőjárás. Felugrással lábtartás-csere. Felugrások 

különböző lábtartásokkal. Tarkóállás. Futólépések. Leugrás: Kézenátfordulás oldalra. 

Összefüggő gyakorlat. 

Ritmikus gimnasztika (lányok): Törzsívek állásban. Támadóvédőállások. Galoppszökdelések. 

Szökkenő hármas lépés, keringő hátrafelé.180-360 fokos fordulatok. Egyszerű elemek 

végrehajtása karikával: fogása, forgatása, pörgetése, feldobása, elkapása, gurítások. 

Összefüggő gyakorlat. 

Testnevelési és sportjátékok 

A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 10. évfolyamon választott sportjáték 

anyagát kell feldolgozni. 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, szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. A másik 

személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. Kreativitást, együttműködést, tartalmas, 

asszertív társas kapcsolatokat szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
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Kézilabda A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a védelemből 

kilépő védőtől üresen hagyott területre. Kapura lövés felugrással labdavezetésből és kapott 

labdával. Támadás 5+1 és 4+2 felállás ellen Gyorsindítás.  

Kosárlabda A 11. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros 

emberfogás.2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben. 

Tempódobás. Játék egy és két kosárra. 

Labdarúgás Földről felpattanó labda stoppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás 

közben. A labda elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék kispályán. 

Röplabda Ütőmozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni 

sánc. Leütés védése alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék 

versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben is. 

Önvédelmi Birkózás: A 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos 

küzdelem. A szabályok és rituálék betartása. Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás 

kezelése. Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 

Úszás 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 félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. A 11. évfolyamon leírtak szerint. Az előzően, 

már tanult két úszásnemen túl pillangóúszás elsajátítása és gyakorlása. 

A továbbhaladás feltételei 

Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően. 

Nyolcütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 

4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító 

gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve 

javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A 

választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két 

választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető 
sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben. Folyamatos úszás két úszásnemben legalább 25 

méteren. Az egészséges test és lélek megóvása. A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni 

védekezésre való felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér 

ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek 

megelőzésében. A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. A „tudatos jelenlét” (mind fullness) 

módszerének elsajátítása és integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és 

mindezek használata 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 fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 
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Nyelvi előkészítő+ 4 évfolyamos képzés 

9. Ny évfolyam 

Óraszám:170 
Rendgyakorlatok :      4 
Előkészítés, prevenció:     15 

Atlétikai feladatmegoldások    32 

Torna        32 

Testnevelési és sportjátékok    42 

Természetben űzhető sportok     15 

Önvédelmi és küzdősportok    15 

Úszás        15 

 
Belépő tevékenységformák 

A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. 

Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a 

tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. A belépő diákok tudásszintjének 

összehangolása, a különbségek csökkentése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, 

dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagába lévő talajon 

végrehajtott elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése egyszerű 
szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség 

szerint legalább egynek a gyakorlása. Változatos sportágak megismertetése a diákokkal. 

Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása. Birkózás, Úszás az úszni nem tudók számára (hátúszás), 

aerobic. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

Rendgyakorlatok Sorakozó vonalban. Menet megindítása és megállítása. Testfordulatok 

helyben. Az utasítások gyors és pontos végrehajtása. Alakzatok, mozgások zárt rendben, 

alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok 

zene nélkül és zenére is. 
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Előkészítés, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű 
szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag 

helyes testtartást biztosító gyakorlatok. gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 
hatásokkal, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának 

optimális és precíz működése által. Skoliozis ellen ható gyakorlatok. Gimnasztikai gyakorlatok 

alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden 

testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő 
önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

Atlétikai feladatmegoldások 

Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő (cél) 

gyakorlatok. Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és 

tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 543 

lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos 

állóképességfejlesztő módszerek gyakorlása. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. 

Dzsoggolás, helyben. Keresztező futás, futás hátrafelé 

Atlétika: Szökdelő és ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és 

páros karú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó-ugró 

lépések. Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 

átugrások, sorozatszökdelések zsámolyokon. Ugrókötél gyakorlatok. 

Dobóiskola: hajítások, lökések helyből. Párokban egymással szemben és háttal felállásból. 

Dobóterpesz elsajátítása.. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A lábemelő, forgató 

mozgását hangsúlyozó dobások. Célba dobások. (A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.) 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 
kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézi súlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

Futások: Állórajtok, (indulás elől, hátul lévő lábbal), rajtversenyek 20- 30 m távon. Fokozó 

futás, iramfutás. Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás 

Ugrások Távolugrás: Helyből távolugrás. Guggoló technikával távolugrás rövid nekifutás 

után.. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. 

Guggoló távolugrás nekifutással. A nekifutás ritmusának kialakítása. Távolugróversenyek 

Dobások: Kislabda hajítás: távolba, helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses 

dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célba dobás. 

Torna A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a 

láb elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, és 

szergyakorlatok különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett 

gyakorlatok. 

Szergyakorlatok Talaj: Gurulóátfordulás előre és hátra, majd különböző kiinduló 

helyzetekből, különböző befejező helyzetekbe. Sorozat gurulóátfordulás előre és hátra. Emelés 

fejállásba, gurulás előre állásba. Mérlegállás. Rövid elemkapcsolatok. 

Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. 

Gerenda (lányok és fiúk):) Járás előre – oldalt - hátra. Különböző testhelyzetek a gerendán: 

állások, térdelések, guggolás, fekvőtámasz. .Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba. 

.Leugrás: függőleges repülés. 

Szekrényugrás: 4 részes szekrényen felguggolás leugrás. A dobbantó használatának elsajátítása 

különböző feladatokkal. 

Testnevelési és sportjátékok A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó 

irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és 

egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes 
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használatának továbbfejlesztése. Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, 

sebességnöveléssel. A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. A 

helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, cselek labdával és 

labda nélkül, küzdések váll-vállérintéssel 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, 

lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors 

irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési 

játékokban, kidobós, 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. játékszabályok 

dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás). Összetett, 

csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal. 

Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. 

Kézilabda Labda fogása, labda elkapása, a labda dobása. Mozgások labda nélkül a pálya egész 

területén. Alapállás. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. Labdaátadások (felső egykezes 

átadás, pattintott átadás) helyben, helyzet- és helyváltoztatással 

Kosárlabda Labda fogása, labda elkapása, a labda dobása. Mozgások labda nélkül a pálya 

egész területén. Alapállás labdával a kézben. Labdavezetés helyben különböző feladatokkal, 

labdavezetés haladással. Labdavezetés ügyesebb és ügyetlenebbik kézzel. Megindulás, 

megállás, sarkazás. Kosárra dobások álló helyből. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Labdaátadások (mellső kétkezes átadás, pattintott átadás) helyben, helyzet- és 

helyváltoztatással Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a 

védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés 

belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Röplabda Alapállás, alapfelállás a pályán. Alkar és kosárérintések saját fej fölé helyben és 

haladással. Alkartenisz, Zsinórlabda. Játékszabályok ismertetése és elsajátítása. 

Természetben űzhető sportok Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli 

sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó) gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. 

Tájékozódási futás, kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya stb.(amire lehetőség van). 

Önvédelmi és küzdősportok 

Küzdőfeladatok és játékok párokban különböző testhelyzetekbe. Küzdőgyakorlatok labdával. 

Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvető 
fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. 

Úszás Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 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 viselkedési szabályai ismerete, betartása. 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. 

Fogalmak Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági 

tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági 

verseny- és játékszabályok. 

A továbbhaladás feltételei 



 

1094 

 

Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása 

utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális 

képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai 

végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken 

segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy 

természetben űzhető sportágakban Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. 

Folyamatos úszás 25 méteren. 
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Rendgyakorlatok :      4 
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Testnevelési és sportjátékok    42 
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Úszás        15 

 
Belépő tevékenységformák 

A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. 

Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. Különböző sebességű járások, 

átmenetek. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. 

Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének 

kialakítása, javítása és gyakorlása A torna mozgásanyagában választott szergyakorlatok 

elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése szabályok szerint, 

törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább 

egynek a gyakorlása. Különböző és játékok elsajátítása. Birkózás, Úszás az úszni nem tudók 

számára (mellúszás), aerobic. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

Rendgyakorlatok Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. 

Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Egyszerű alakzatok kialakítása. 

Testfordulatok helyben. Az utasítások gyors és pontos végrehajtása. 
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Előkészítés, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű 
szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag 

helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Gimnasztikai gyakorlatok 

alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden 

testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő 
önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges 

speciális, témakörtő függő (cél) gyakorlatok. Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok 

gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 

végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további 

növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram 

kialakításával. Akadályok felett 543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és 

távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 
Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, helyben és haladásban, szkippelés 

helyben és haladással. Keresztező futás, futás hátrafelé  

Szökdelő-, és ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú 

lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó - ugró lépések. 

Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes 

szekrényre, átugrások az előbbi szereken egy,  illetve páros lábon. Ugrókötél gyakorlatok. 

Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző helyzetekből medicinlabdával, 

súlygolyóval, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A lábemelő, forgató 

mozgását hangsúlyozó dobások. Célbadobások. (A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.) . 

Futások: Állórajtok (indulás elől, hátul lévő lábbal), térdelőrajt elsajátítása, rajtversenyek 20-

30 m távon. Fokozó futás, iramfutás. Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás 

2000 m. 

Ugrások Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő 
indulással és ugrásfeladattal. Lépő magasugrás megismertetése. A megfelelő felugrás, 

légmunka a talajra érkezés kialakítása. 

Távolugrás: Helyből sorozat távolugrás. Guggoló technikával távolugrás nekifutás után. Az 

elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. A nekifutás 

távolságának kimérése. Lépő távolugrás elsajátítása. Az elugrás biztosítása erőteljes 

elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával Távolugró versenyek. 

Dobások: Kislabda hajítás: távolba, helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses 

dobóritmus gyakorlása  

Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval. A lökő mozdulat kialakítása, Lökések 

helyből járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Dobóversenyek. 

Torna feladat megoldások A vállöv, valamint a csípő ízület mozgáshatárát növelő nyújtó, 

illetve lazító hatású, a láb elugró, a hasizom, a törzsizom a karhúzó-, a váll támasztó erejét 

növelő szabad-, és szergyakorlatok, különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes 

helyzetek) végzett gyakorlatok. Talaj: Gurulóátfordulás előre és hátra ismétlése. Sorozat 

gurulóátfordulás előre és hátra. Emelés fejállásba, ereszkedés kiindulóhelyzetbe. Guggolásból 

emelkedés mérlegállásba. Fellendülés futólagos kézállásba segítségadással. A segítségadó 

szerep fontosságának tudatosítása. Tigrisbukfenc. 

Szergyakorlatok Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. 

Lebegőfüggés. Emelés lebegőfüggésbe. 

Gerenda (lányok): Járás előre – oldalt – hátra. Helyzetből testhelyzetek a gerendán: állások, 

térdelések, guggolás, fekvőtámasz. Ismétlés. Táncos alaplépések. Felugrás karlendítéssel 

magastartásba. Felugrás két lábról érkezés egy lábra különböző lábtartásokkal. Leugrás: 

függőleges repülés. 
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Szekrényugrás: Fiúk és lányok: 4 és 5 részes szekrényen hosszában gurulóátfordulás előre. 

széltében guggoló átugrás:  

Ritmikus gimnasztika: A ritmikus gimnasztika legalapvetőbb elemei. Járások, fordulatok, 

átugrások, testhelyzetek, íves tartások. Törekvés együtt mozgásra a zenével. Labdás 

gyakorlatok: labda feldobása, elkapása, különböző feladatok a labda repülési szakaszában. 

Gurítások a testen és a talajon. 

Testnevelési és sportjátékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, irányváltások, 

taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – 

gyakorlási hatékonyságának, játékban 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 harcban, 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, lendületesebb, változó magasságokban, futás 

közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. Az adott 

sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, 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. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző 
átadásokkal. Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. 

Kézilabda A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, a védők 

helyezkedése a kijelölt területeken. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. különböző 
magasságokból érkező labda elfogása. Kapura lövés. A támadó és védő szerepek ismertetése. 

Kosárlabda Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság 

hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és 

irányváltoztatással. Páros lefutások. Egy leütésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 

elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. 

Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a 

védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés 

belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék 

Röplabda Alkar és kosárérintések saját fej fölé helyben és haladással. Kosár és alkarérintések 

párokban különböző feladatokkal. Kosár és alkarérintés a falra és a háló felett párokban. 1:1 

elleni játék a háló felett csökkentett pályán. 

Természetben űzhető: Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek 

(korcsolya, sí, szánkó) gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, 

kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya stb.(amire lehetőség van) 

Önvédelem: Küzdőfeladatok és játékok párokban különböző testhelyzetekben. 

Küzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás 

állásban, fogáskeresés. Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. 

Úszás. 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. 
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Fogalmak: Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági 

tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági 

verseny- és játékszabályok. 

A továbbhaladás feltételei 

Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása 

utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális 

képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás főleg a technikai 

végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken 

segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy 

természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. 

Folyamatos úszás 25 méteren. 
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Belelépő tevékenységformák 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A közvetlen 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 sportszerűség, tolerancia és 

empátia szem előtt tartásával. Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok 

használata. Különböző sebességű járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle 

gimnasztikai alapforma, illetve kéziszer-gyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A 

helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A kondicionális képességeknek (különösen az 

erő és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai 

mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott technikáinak gyakorlása, javítása, 

törekvés a mérhető teljesítmények növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok 

önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult 

technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. A természetben űzhető 
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sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdősportok technikai 

elemeinek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben. Gyorsúszás 

elsajátítása. Ritmikus gimnasztika. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

Rendgyakorlatok Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, 

szakadozások. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. 

Átmenet a járásból futásba és vissza. A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának 

kialakítása. 

Előkészítés, prevenció A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, 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 versenyszituációban. Részleges önállóság és segítségadás az 

egyéni, páros és társas feladatokban. Gimnasztika: a 10. évfolyam előírása szerint. 

Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Kifozis ellen ható járásban és 

helyben végzett gyakorlatok. 

Atlétika 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, 

beépítése a döntéshozatalba. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális 

témakörtől függő (cél) gyakorlatok. Futóiskola, szökdelő ugróiskola dobóiskola. A 9. 

évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). 

Szerek fokozottabb használata. 

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 alkalmazása 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 irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek 

rendszeres 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 kialakított 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. Magasugrás: Az egyes 

ugrástechnikák (guruló, hasmánt) megismertetése. 5-7 lépés nekifutással, választott technikával 

magasugrás. A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra 

és a légmunkára. Magasugróversenyek. 

Dobások Kislabda hajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása.5 lépéses dobóritmus. 

Lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés: háttal 

felállásból becsúszással (fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval). Előfeszített helyzet 

kialakítása, kétláb – támaszos helyzet. Súlylökő versenyek. 
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Torna feladatok: A 10. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, 

ismétlésszám) történő végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb 

felhasználásával. Gimnasztika. 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő 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, gyakorlatsorok összeállításában. Összetett, komplex, fizikai képességeket 

fejlesztő gyakorlatok végzése Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és 

stretching gyakorlatokkal. 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 koordinációs képességfejlesztő 
eljárások. Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő 
rendszeres kontrollal. 

Szergyakorlatok Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. 

Kézenátfordulás oldalt). Repülő gurulóátfordulás zsámolyok felett. Összefüggő talajgyakorlat 

a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok 

a ritmikus  

Gyűrű (fiúk): Tanult elemek ismétlése. Zsugoremelés lefüggésbe, Ereszkedés hátsó függésbe 

és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefüggő 
gyakorlat a 9 és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával. 

Gerenda (lányok) Érintőjárás, hintajárás, hármaslépés.180 fokos fordulat két lábon állásban, 

guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek. Leugrás, függőleges repülés különböző 
feladatokkal. Összefüggő gyakorlat a 9. és gimnasztika elemeit használják 10. évfolyamon 

tanult elemek felhasználásával. 

Ritmikus gimnasztika (lányok) Íves és nyújtott kartartások variációi. Törzsdöntés fokozatai, 

törzsívek előre és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon, 

keringőlépés. Átugrások egyik lábról a másikra. Buzogánygyakorlatok: buzogány fogása, 

dobása, elkapása, forgatása egy és két kézzel, nyolcas körzések. 

 

Testnevelési és sportjátékok A 10. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal 

(intenzitás, időtartam, ismétlésszám). A 10. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell 

feldolgozni. Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat. 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 vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Röplabdában a forgásszabály, az első és 

második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 

szabályai 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 
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kontrollal, önállóan, a lényeges játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-

verbális jel használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyzőkönyvvezetésben 

szerzett gyakorlat. Versenyhelyzetek 

Kézilabda Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövő cselekkel, résekre 

helyezkedés, kapott labdával betörés, kapura lövés. Büntető dobás. Egyszerű lövő és átadás 

cselek. Labdavezetés. Kapura lövés futásból és felugrásból. Védekezésben törekvés az együtt 

mozgásra. Páros lefutások, helycseré támadások labdával és labda nélkül. 

Kosárlabda A 10. Évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni 

játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Páros lefutások helycserével. Átadások: 

pattintott, egykezes alsóátadás. Átadások a test mögött. Labdavezetés irányváltoztatással. 

Fektetett dobás, futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval és két kosárra 

Labdarúgás Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. 

Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával. 

Belsőcsüd rúgás. Védők váltása kijátszás esetén. 

Röplabda Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magas ívű feladás kosárérintéssel a háló melletti 

társnak. Alsónyitás ismétlése. a felsőnyitás elsajátítása. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 

ellen. A pontos labdaérintések és átadások kialakítása. Röplabdajáték. 

Természetben űzhető sportok A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően szánkózás, 

korcsolyázás, sízés, jégkorongozás és képességfejlesztő gyakorlatok. Tájékozódási futás: 

térképismeret. Gördeszka, görkorcsolya stb. 

Önvédelmi és küzdősportok Küzdőjátékok párokban és csoportosan Grundbirkózás cselekvés 

biztos gyakorlása: Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. Emelések 

hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. A mögé kerülések és kiemelések különböző 
változatai, dobástechnikák, leszorítások alkalmazása. Az eredményes földharc technikájának 

elsajátítása. Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és 

páros küzdelmek. Birkózás (fiúk) Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. Páros 

küzdelmek 

Úszás 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 félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Fogalmak Sportág specifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, tartós 

és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxáció, ingernagyság, 

ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. Előfeszített helyzet, két láb 

támaszos helyzet, ívhelyzet, a dobószámoknál használt végrehajtási formák a szerek elengedése 

előtt a jobb teljesítmény érdekében. 

A továbbhaladás feltételei 

Kéziszer-gyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása, 

a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének 

megtartása, illetve javulása, javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai 

végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív 

részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy 
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természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdő sportokban. Folyamatos úszás két 

úszásnemben 25 méteren. 

 

11. évfolyam 

Óraszám:170 
Rendgyakorlatok :      4 
Előkészítés, prevenció:     15 

Atlétikai feladatmegoldások    32 

Torna        32 

Testnevelési és sportjátékok    42 

Természetben űzhető sportok     15 

Önvédelmi és küzdősportok    15 

Úszás        15 

 
Belépő tevékenységformák 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati 

céllal történő gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. Az 

edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra kész fizikai és 

mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. A fenntartásához szükséges elméleti és 

gyakorlati tudás rendszerré szervezése. Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, 

sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos 

alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és 

szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok 

önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a 

tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint 

stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok 

esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban 

(legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. 

Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben. Űzhető sportágakban. 

Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása. Folyamatos 

úszás mindkét választott úszásnemben törekedve a távolság növelésre. Új sporttevékenység: a 

fiúknak dzsúdó, lányoknak aikido, mint önvédelmi sportág. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

Rendgyakorlatok Bemelegítés. Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés 

megvalósítása. A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése 

szóban és gyakorlatban egyaránt. A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, 

járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések szakadozások járás közben. Vonulások, 

ellenvonulások, keresztező ellenvonulások járás közben. 

Előkészítés, alapozás 

Edzés, terhelés. A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, 

ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), 

terhelés-pihenés egyensúlya. Főbb témák: Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés 

tervezése és megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és 

különböző eszközök segítségével. A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai 
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fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. Önálló 

mozgásprogram-tervezés. Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda, 

pilates roller, TRX, erőgépek. A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: 

intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. A koordinációt 

javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek 

megváltoztatása. A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. Egyéni rekreációs 

megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. Konkrét sportági tevékenységre és 

mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. Motoros tesztek 

lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Lúdtalp ellen ható járásban és 

ülésben végzett gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához 

szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok.  

Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, 

átugrások, szerrel, szereken és lépcsőn egy, illetve páros lábon. Karerő: kötélmászás, 

függeszkedés, vándorfüggeszkedés. A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kézi 

szerek felhasználásával has-, hát- és oldal erősítőgyakorlatok. Gyorsaság fejlesztése: a tanult 

mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (pl. dobások, lökések). 

Rajtgyakorlatok, reaktív ugrások, időre történő futások, felmászások, átbújások stb. 

Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erőt, gyorsaságot 

fejlesztő gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés. Résztávok futása, 

100-150 m pihenőkkel való ismételt lefutása. Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának 

kialakítása, a gyaloglás arányának fokozatos csökkenése, a táv folyamatos lefutása. Javasolható 

a távolság vagy az időtartam meghatározása. 

Futások: Gyorsfutás 200 m-es távon. Rajtversenyek álló és térdelő rajttal, 30 m-es távon. 

Fokozó futás, iramfutás. Váltófutás  

Ugrások Magasugrás: a flop technikával. A homorítás megéreztetése helyben végzett páros és 

egyéni feladatokkal. A nekifutás ívének elsajátítása és gyakorlása. Kitámasztás. A felugrás 

gyorsítása a kar és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással. Magasugróversenyek. 

Távolugrás: a választott technikával. A nekifutás távolságának kimérése tapasztalat alapján, 

segédvonal alkalmazása. A kar- és láblendítés fokozottabb összekapcsolása az elugrással. 

Távolugróversenyek. 

Dobások: Kislabda hajítás: néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak 

megfelelő végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek. Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, 

a szer minél hosszabb úton történő gyorsítása. Súlylökő versenyek. 

Torna feladatok: A vállöv, valamint a csípő ízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító 

hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes 

nehezebb elemek elsajátítását biztosító speciáliserősítő lazító jellegű és célgimnasztikai, 

valamint rávezető gyakorlatok alkalmazása. 

Szergyakorlatok Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Befejező helyzetek. Fellendülés 

kézállásba. Fejbillenés, fejenátfordulás. Összefüggő gyakorlatok. 

Szekrényugrás: A 9-11. évben tanult elemek gyakorlása és javítása. 

Gyűrű (fiúk): Vállátfordulás előre. Függésben lendület előre, 

terpesz leugrás hátra. Hátsómérleg kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9-11 évfolyamon tanult 

elemek felhasználásával. 

Gerenda (lányok): Felugrás lebegőállásba keringőjárás. Felugrással lábtartás-csere. Felugrások 

különböző lábtartásokkal. Tarkóállás. Futólépések. Leugrás: Kézenátfordulás oldalra. 

Összefüggő gyakorlat. 
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Ritmikus gimnasztika (lányok): Törzsívek állásban. Támadóvédőállások. Galoppszökdelések. 

Szökkenő hármas lépés, keringő hátrafelé.180-360 fokos fordulatok. Egyszerű elemek 

végrehajtása karikával: fogása, forgatása, pörgetése, feldobása, elkapása, gurítások. 

Összefüggő gyakorlat. 

Testnevelési és sportjátékok 

A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 10. évfolyamon választott sportjáték 

anyagát kell feldolgozni. 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, szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. A másik 

személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. Kreativitást, együttműködést, tartalmas, 

asszertív társas kapcsolatokat szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Kézilabda: A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a védelemből 

kilépő védőtől üresen hagyott területre. Kapura lövés felugrással labdavezetésből és kapott 

labdával. Támadás 5+1 és 4+2 felállás ellen Gyorsindítás.  

Kosárlabda: A 11. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros 

emberfogás.2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben. 

Tempódobás. Játék egy és két kosárra. 

Labdarúgás Földről felpattanó labda stoppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás 

közben. A labda elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék kispályán. 

Röplabda Ütőmozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni 

sánc. Leütés védése alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék 

versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben is. 

Önvédelmi Birkózás: A 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos 

küzdelem. A szabályok és rituálék betartása. Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás 

kezelése. Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 

Úszás 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 félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. A 11. évfolyamon leírtak szerint. Az előzően, 

már tanult két úszásnemen túl pillangóúszás elsajátítása és gyakorlása. 

A továbbhaladás feltételei 

Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően. 

Nyolcütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 

4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító 

gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve 

javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A 

választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két 

választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető 
sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben. Folyamatos úszás két úszásnemben legalább 25 

méteren. Az egészséges test és lélek megóvása. A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni 
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védekezésre való felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér 

ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek 

megelőzésében. A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. A „tudatos jelenlét” (mind fullness) 

módszerének elsajátítása és integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és 

mindezek használata 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 fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

Óraszám:140 
Rendgyakorlatok Előkészítés, prevenció:   20 
Atlétikai feladatmegoldások    24 

Torna        24 

Testnevelési és sportjátékok    36 

Természetben űzhető sportok     12 

Önvédelmi és küzdősportok    12 

Úszás        10 

 
Belépő tevékenységformák 

Az egészséges test és lélek megóvása. A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való 

felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és 

fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására 

szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. A 

stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének 

elsajátítása és integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek használata 

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 
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fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint. A 

testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a helyesen végzett 

tartásjavító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). Az óra szervezéséhez, valamint a 

rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások alkalmazása. A 

szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer, társas, pad-, bordásfal-gyakorlatok 

alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló 

használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil 

végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló 

gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult 

technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív 

részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportok a páros küzdelmek során a tanult 

technikai elemek gyakorlása, versenyzés. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben 

törekedve a távolság növelésre. A birkózás és dzsúdó technikai elemei, illetve a sportjátékok 

esetében az egyes játékhelyzetek – emberfogás és területvédekezés esetén – alkalmazása valós 

játékszituációban. 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Rendgyakorlatok Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helyben 

futás és futás közben Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, 

keresztező ellenvonulások futás közben. 

Előkészítés. prevenció: A 12. évfolyam előírása szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 

8- 16 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok 

alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika 

Atlétika Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő 
gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok. Dinamikus láberő: térdhajlítások, nyújtások, 

szökdelések, felugrások, átugrások szerek felhasználásával, szerterheléssel is. Karerő: dobások 

3-5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével. Kötélmászás, 

függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Kötélmászó és függeszkedő versenyek. A törzsizomzatot 

erősítő gyakorlatok: szerek és kézi szerek felhasználásával has, hát és oldalizmok gyakorlatok 

az ismétlésszám és az intenzitás változtatásával. Gyorsaság fejlesztése: Rajtgyakorlatok és 

versenyek különböző kiinduló helyzetekből. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek 

felhasználásával és szereken végezve.  

Futások: Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt, gyorsaságot és 

ügyességet fejlesztő gyakorlatok végzése. Résztávok ismételt lefutása pihenési idő 
közbeiktatásával. Folyamatos futás megadott távon, majd megadott időre, a táv fokozatos 

növelésével, az idő fokozatos csökkentésével. Gyorsfutás 100m-es távon. Futóversenyek 60-

100 méteren. Rajtversenyek álló és térdelő rajttal 60 m-es távon. Fokozó futás, 

iramfutás.4*200m váltófutás. Tartós futás 3000 m-en 

Ugrások: Magasugrás a választott technikával. A technika folyamatos javítása az ugrás egyes 

elemeinek tökéletesítésével, az optimális egyéni nekifutás kialakításával. Magasugróversenyek. 

Távolugrás a választott technikával. A technika javítása, az ugróteljesítmény növelése az 

optimális egyéni nekifutás kialakításával. Távolugróversenyek 

Dobások: Kislabda-hajítás: a 11. évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés 

teljes nekifutással. Dobóversenyek. Súlylökés: A szer lökésének helyes iránya, szöge. A 

technika javítása. Súlylökő versenyek. Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás erősítés. Az 

egyensúlyérzék fejlesztése célgimnasztikai gyakorlatokkal. 

 

Torna feladatok 
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Szergyakorlatok 

Talaj: Kézen átfordulás. A 9–12. évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával 

gyakorlatsor összeállítása, összekötő elemek felhasználásával. 

Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása. Keresztben: 

fejenátfordulás. Lányok: keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása, fejenátfordulás. 

Gyűrű (fiúk): A 9–11. évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Gerenda (lányok): Felugrás keringőlépés 180 fokos fordulattal. Az előző osztályokban tanult 

elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása. Ritmikus gimnasztika (lányok): Átmenetek egyik 

törzsívből a másikba. Keringőlépés 180 fokos fordulatokkal. Kötélgyakorlatok: fogása, hajtása 

(egy és két lábon szökdelések, előre és hátra hajtások, dupla áthajtások). A kötél feldobása, 

elkapása. Nyolcas körzés (kötél végével is) A 9–12. évfolyamon tanult elemekből egyéni 

gyakorlatsor összeállítása. 

Testnevelési és sportjátékok 

A 12. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe véve. 

A 9. évfolyamon választott sportjátékok anyagát kell feldolgozni 

Kézilabda A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatos fal és 5+1-es védekezés 

gyakorlása. Kapura lövés szélről és beugrással. 

Kosárlabda Területvédekezés (2:3)a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, 

helyezkedése a kijelölt területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban 

tanult elemek gyakorlása és alkalmazása a játékban. 

Labdarúgás Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás védőtől 

egyszerű labdás cselekkel. Rálépő csel, indulást, elhúzást utánzó cselek. Játék két kapura 

Röplabda A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással. 

Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben. 

Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme. 

Természetben űzhető sportok 12. évfolyamon leírtak szerint. A helyi lehetőségektől és az 

időjárástól függően. 

Önvédelem: Társas küzdő gyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (erő 
gyorsaság) speciális fejlesztése. Birkózás: A 9–11. évfolyamon tanult elemek felhasználásával 

birkózás, folyamatos küzdelem. Versenyek. Dzsúdó: Újabb technikai elemek elsajátítása. Páros 

küzdelmek a versenyszabályok szerint. 

A továbbhaladás feltételei 

Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően. Nyolcütemű két 

alapformát tartalmazó pad- és bordásfalgyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű 
szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszer gyakorlatsor tervezése és 

végrehajtása a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek 

szintjének megtartása, illetve javulása. A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, 

szabályok szerinti versenyzés. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Aktív 

részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetbe 

űzhető sportágban. A páros küzdelmekben való részvétel. Folyamatos úszás két úszásnemben, 

az egyikben legalább 50 méteren. 
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TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI 

ISMERETEK 

12. évfolyam 

 

 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú 

társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári 

szocializációját. Alapvető feladata, hogy felkészítse a tanulókat arra, hogy felelős társadalmi, 

politikai és gazdasági szerepet tudjanak vállalni a demokratikus közéletben, valamint a munka 

és az üzleti élet területén. Mindez több, a diákok számára szervesen összetartozó területen 

fogalmazódik meg, amelyekhez nagyon sokféle pedagógiai megközelítés és módszer társulhat. 

A tantárgy bemutatja a különböző társadalomtudományok – szociológia, 

szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, közgazdaságtudomány – fogalomrendszerét és 

megközelítési módjait, amelyek révén a diákok képesek lesznek tudatosabban értelmezni 

társadalmi tapasztalataikat, és könnyebben eligazodnak majd az egyre bonyolultabbá váló 

társadalmi viszonyok között. Demokratikus gondolkodási és cselekvési mintákat és szerepeket 

közvetít. Kiemelt szerepet vállal a diákok szociális kompetenciáinak – beszéd-, vita- és döntési 

készségek, együttműködési készségek – erősítésében. A tárgy fontos sajátossága a tapasztalati 

tanulás, amelynek keretében a tanulók aktív módon tevékenykedhetnek a 

diákönkormányzatokban, önkéntes feladatokat vállalhatnak társadalmi és karitatív 

szervezetekben, diákvállalkozásokat hozhatnak létre, és közreműködhetnek különböző iskolai 

és iskolán kívüli projektekben. 

 A tantárgy kapcsolódik a gimnáziumi történelem és társadalmi ismeretek, a 10. 
évfolyamos földrajz, és a 11. évfolyamos etika oktatásához, azokra épülve közvetít komplex 
ismereteket. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sajátos nevelésifejlesztési 

céljai és követelményei, amelyek minden tematikai egységben érvényesíthetők, a következők:  

– A társadalmi együttélés és együttműködés írott és íratlan szabályainak – szokás, 

illem, erkölcs, jog – értő ismerete, az erre irányuló készségek fejlesztése és a 

társadalmi gyakorlatban történő alkalmazása. 

– Az emberi kapcsolatok és a társas viselkedés alapvető sajátosságainak megismerése 

és személyes példák segítségével történő bemutatása. 

– Az alapvető közösségi viszonyok – család, kortárscsoport, helyi társadalom, nemzet 

– megismerése és saját élményű értelmezése.  

– A szocializáció folyamatának tudatosítása, reflektálás a személyes tapasztalatokra. 

– A társadalmi viszonyok működésével foglalkozó társadalomtudományok – 

antropológia, szociológia, szociálpszichológia, szociálpolitika, politológia, 

közgazdaságtan – alapvető szemléletének és módszertanának megismerése. 

– Korunk szellemi körképének közös értelmezése. 

Egyes tematikai egységekhez kapcsolható (a tartalmi elemekhez szorosabban kötődő) nevelési-

fejlesztési célok, követelmények: 

– A mai magyar társadalom alapvető struktúrájának értelmezése. 

– A társadalmi kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok eltérő léthelyzetének 

tudatosítása. 

– A társadalmi felelősségvállalás értelmezése és megtapasztalása. 
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– Hivatalos ügyek intézési módjainak megismerése. 

– Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszerének megismerése. 

– A magyar és az európai állampolgárok jogainak és kötelességeinek tudatosítása. 

– A politikai részvétel formáinak értelmezése és különböző szintű gyakorlása. 

– Felkészítés az országgyűlési és a helyhatósági választásokra. 

– Az állam gazdasági szerepvállalásának megismerése. 

– Pénzügy-politikai és pénzügyi alapfogalmak értelmezése. 

– Pénzügyi tapasztalatok értelmezése. 

– A vállalkozások és a piac kapcsolatának vizsgálata.  

– Vállalkozási formák megismerése.  

– Munkajogi esetek értelmezése. 

– A munkavállaláshoz szükséges dokumentumok ismerete és készségek gyakorlása. 

– Az életmód ezredforduló utáni változásainak értelmezése. 

– Napjaink globális kihívásainak tudatosítása.  

– A lokalitás és globalitás összefüggéseinek megismerése. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek módszertani sajátossága az 

induktivitás, amely a tanítás személyességében és a társadalmi gyakorlathoz való közelségben 

jelenik meg. Szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Ebből következően számtalan életszerű kompetenciafejlesztő 

feladat, esetelemzés, gyűjtés, projekt kapcsolódik a tárgy tanításához. 

 Iskolánk a tárgyat egy évig heti két órában tanítja, az utolsó évfolyamon fakultációs 

tárgyként, így az erre vállalkozó diákok érettségi vizsgát is tehetnek, különösen, ha 

társadalomtudományi irányba szeretnének továbbtanulni.  

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség  
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Korábbi történelmi, földrajzi, irodalmi és művészettörténeti ismeretek 

különböző kultúrák emberképéről és társadalmi viszonyairól. A 

tradicionális és a modern társadalom fogalmának ismerete és példák 

segítségével történő jellemzése. Személyes tapasztalatok egyén és 

közösség viszonyrendszeréről. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Emberképek 

Az ember biológiai és társadalmi meghatározottsága. Különböző 

kultúrák emberképe. Az antropológia tudománya. Résztvevő 

megfigyelés. 

 

Beilleszkedés a társadalomba 

Szocializáció és identitás. Társadalmi szerepek. A szocializáció 

alapvető közegei: család, iskola, kortárscsoport, média. 

 

Emberi kapcsolatok 

A hatékony társadalmi kommunikáció. Sztereotípia és előítélet. 

Konfliktus és konfliktuskezelés.  

Szerepjátékok. 

 

Kultúrák és közösségek 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Társadalomtörténeti 

részek a magyar és a 

világtörténelemben. 

 

Földrajz:  

Magyarország és a 

Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott területek. 

 

Etika:  

Felelősség a társakért. 

Családi élet.  
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Társadalmi értékrendek. Kulturális sokféleség. Hagyományok és 

szokások.  

Történelmi közösségtípusok működésének elemzése. 

 

Társadalmi együttélési szabályok 

A társadalmi szerződés elve és működése. A társadalmi norma és 

normaátadás. Az anómia fogalma. Az illem. Az erkölcsi szabályok 

és társadalmi érvényesülésük. 

 

Jogok és kötelességek 

A jogrend fogalma. Az alapvető jogágak. A jogviszony.  

A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek.  

Esettanulmány készítése: diákjogi eset. 

Hátrányos 

élethelyzetek. 

Társadalmi 

igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és 

szegényekkel való 

törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A média társadalmi 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Identitás, szocializáció, társadalmi szerep, kultúra, hagyomány, szabály, 

törvény, társadalmi szerződés, anómia, Polgári törvénykönyv, Büntető 

törvénykönyv, sztereotípia, előítélet, konfliktus. 

 

 

Tematikai egység Társadalmi viszonyok  
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Történelmi és irodalmi példák a mikro- és makrotársadalom 

működéséről. A társadalmi tagoltság történelmi formájának ismerete. 

A polgári nemzetek és nemzeti kisebbségek, nemzetiségek 

kialakulásának tudása. Ismeretek a magyarországi társadalomfejlődés 

főbb vonásairól, a nemzeti kisebbségek, nemzetiségek kialakulásáról, a 

romák helyzetéről, a szegénység társadalomtörténeti okairól. Személyes 

tapasztalatok a mai magyar társadalomról. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Életmód 

Az életmód fogalma és elemei. Néhány történelmi életmódtípus 

elemzése. Fogyasztói magatartások gyűjtése: lakóhely, étkezési és 

öltözködési szokások. Munkaidő, szabadidő. 

Esetelemzés: ünnepek és hétköznapok a mai Magyarországon. 

 

Család és iskola 

A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. Nemzedékek 

együttélése. A tekintélyelvű és a demokratikus családmodell. Nők 

és férfiak a társadalomban: a két nem viszonyának változásai. Az 

iskola társadalmi szerepe. Az iskolai tudás jellegének átalakulása: 

az élethosszig tartó tanulás fogalma. Az iskola közösségteremtő és 

szocializációs funkciói. A helyi társadalom. 

 

Nemzet, nemzeti közösségek 

A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar nemzettudat 

sajátosságai. A hazafiság néhány történelmi példája. Jellegzetes 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

A XVIII–XX. századi 

társadalomtörténet; 

demográfiai változások. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek.  

Az átalakuló társadalom 

és gazdaság a XIX–XX. 

században. A nők és a 

férfiak életmódja.  

A társadalmi mobilitás 

problémái; a cigány 

(roma) társadalom 
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hungaricumok. A nemzetiség fogalma. Roma nemzetiség 

Magyarországon.  

Projektmunka: a határainkon túl élő magyar közösségek,  

a magyarországi nemzetiségek. 

 

A társadalmi tagoltság 

A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni 

helyzet, foglalkozás, településformák, vallás és etnikum szerint. 

Multikulturális társadalomszemlélet. Demográfiai viszonyok. 

Korfa.  

Statisztikai adatok elemzése. 

 

Hátrányos helyzet és deviáns viselkedés 

A hátrányos helyzet fogalma. A hátrányos helyzet főbb típusai: 

szegénység, testi és szellemi fogyatékosság. Esettanulmány vagy 

projekt készítése. A szociálpolitika tudománya. Karitatív 

tevékenység. 

 

A szociológia tudománya 

A szociológiai kutatás alapvető kérdései és módszertani 

sajátosságai. 

Időmérleg készítése.  

 

A szociálpszichológia tudománya  

A szociálpszichológiai kutatás alapvető kérdései és főbb módszerei. 

Tömegjelenségek. A média hatása. 

Esetelemzés: tömeglélektani helyzetek. 

története, helyzete és 

integrációjának 

folyamata. Szegények és 

gazdagok világa.  

A határon túli 

magyarság helyzete. 

Magyarok a 

nagyvilágban. 

 

Etika:  

Az etnokulturális 

csoportok, nemzetiségek 

és vallási kisebbségek, 

illetve a többségi 

társadalom közti 

konfliktusok, az 

együttélés erkölcsi 

problémái. 

 

Földrajz:  

A magyarországi 

társadalmi-gazdasági 

fejlődés jellemzői a XX. 

században. 

A magyarországi régiók 

földrajzi jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A mediatizált világ; a 

tömegkultúra új 

jelenségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Antropológia, szociológia, szociálpszichológia, szociálpolitika, 

multikulturális társadalom, korfa, demográfia, életmód, család, nemzet, 

nemzetiség, kisebbség, többség, szolidaritás, önkéntesség, karitatív 

tevékenység, szubkultúra, kortárscsoport, média, helyi társadalom, 

hátrányos helyzet, deviancia, tömegjelenség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek  
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Történelmi és irodalmi példák a nemzeti és az európai kultúra értékeiről, 

a politikai rendszer működéséről, valamint a felelős állampolgári 

magatartásformákról. Személyes tapasztalatok az iskolai közélet, illetve 

diákönkormányzat működéséről, valamint a regionális és az országos 

politika aktuális kérdéseinek ismerete a médiából vett példák alapján. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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Mi a politika? 

Magánérdek és közérdek. A politika fogalma. A demokratikus 

társadalmi és állami berendezkedés fő sajátosságai, a 

demokratikus közélet fő jellemzői. A hatalommegosztás elve.  

Írásos vagy szóbeli elemzés készítése. 

 

Állampolgári jogok és kötelességek 

Az állampolgárság fogalma. Az alapvető emberi jogok. Egyéni és 

közösségi jogok. Állampolgári kötelességek.  

Esetelemzés: a jogok és kötelezettségek érvényesülése egy 

konkrét eset alapján. 

 

A törvényhozó és a végrehajtó hatalom a mai Magyarországon  

Az Alkotmány szerepe. A törvényhozó hatalom rendszere.  

A végrehajtó hatalom rendszere. A köztársasági elnök szerepe. 

Politikai pártok.  

Szimulációs gyakorlat: felkészülés az országgyűlési és a 

helyhatósági választásokra. 

 

A bíráskodás és az erőszakszervezetek 

A bíráskodás rendszere Magyarországon. Látogatás vagy 

szimulációs gyakorlat: egy bírósági tárgyalás. Jogi alapismeretek: 

jogsérelem, jogorvoslat. A rendőrség jogai és kötelezettségei. 

 

Önkormányzatiság és a helyi társadalom szervezetei 

Az önkormányzatiság fogalma. A helyi önkormányzatok 

szervezete és működése. A közigazgatás rendszere. Esetelemzés: 

helyi társadalmi konfliktusok keletkezése és kezelése. A civil 

társadalom szervezetei. 

Projektmunka: egy civil szervezet bemutatása. 

 

Hivatalos dokumentumok – hivatalos ügyek 

Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

diákigazolvány, útlevél, adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány.  

Hivatalos ügy intézése vagy szimulációs gyakorlat. 

 

Az Európai Unió és az európai polgárok 

Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió alapvető 

intézményrendszere. Az európai polgárság jogai és kötelességei. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

A politikai hatalom és a 

politikai ideológiák 

történelmi formái. 

 

Földrajz:  

Az EU kialakulása, 

jellemzői, tagállamai.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A modern nyilvánosság 

kialakulása.  

A mediatizált világ.  

A tömegkultúra új 

jelenségei, hálózati 

kommunikáció. 

 

Etika:  

Jogok és kötelességek. 

Erkölcs és politika. 

Lelkiismeret és 

véleménynyilvánítás 

szabadsága.  

Nyilvános beszéd a 

tömegmédiumokban; 

médiaetika. 

Állampolgárság és 

nemzeti érzés. Nemzeti 

szolidaritás. Áldozat a 

hazáért; az együttélés 

erkölcsi problémái. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A mediatizált világ.  

A tömegkultúra új 

jelenségei; hálózati 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Alkotmány, köztársasági elnök, miniszterelnök, magánérdek, közérdek, 

politika, állampolgári jogok és kötelességek, demokratikus politikai 

rendszer, parlamenti és helyhatósági választás, politikai pártok, 

állampolgári kötelesség, kormányablak, járás, önkormányzat, helyi 

társadalom, Európai Unió, európai polgár. 
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Tematikai egység Gazdasági és pénzügyi ismeretek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Történelmi, földrajzi, gazdasági ismeretek a termelés és fogyasztás 

rendszeréről, illetve a bankok működéséről, valamint irodalmi példák a 

munkaadók és munkavállalók világáról. A fogyasztással, termeléssel, 

munkavállalással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes 

tapasztalatok. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági szerepvállalása  

Állami költségvetés. Adópolitika: adók és járulékok. Az állam 

piaci és nem piaci feladatai. Az állami redisztribúció.  

Információgyűjtés vagy esetelemzés: a mai magyar gazdaság a 

számok tükrében. 

 

Vállalkozások és vállalkozók 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozásának és 

működtetésének módja. A vállalkozások és a piac kapcsolata. 

Projektmunka: üzleti terv. 

Esettanulmány készítése: a vállalkozói gondolkodásmód és 

életforma. 

 

A pénzpiac működése 

Monetáris politika. A nemzetközi és a hazai bankrendszer 

működésének alapja. Pénzügyi tranzakciók fő típusai.  

A megfontolt hitelfelvétel. A pénzügyi közvetítők.  

A pénzügyi rendszerrel foglalkozó írott vagy audiovizuális 

médiaszövegek feldolgozása. 

 

Munkaadók és munkavállalók 

A munkaviszony. Munkaadók és munkavállalók jogai és 

kötelezettségei. Hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások.  

Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, 

motivációs levél írása. Szimulációs gyakorlat: az állásinterjú. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

A gazdasági viszonyok 

magyar és 

világtörténelmi 

megjelenései. 

 

Földrajz:  

A magyar gazdaság 

jellemzői.  

A globális világgazdaság 

napjainkban.  

A nemzetgazdaságok és a 

világgazdaság; gazdasági 

integrációs folyamatok 

napjainkban, gazdasági 

globalizációs folyamatok. 

A monetáris 

világrendszer működése. 

 

Etika:  

Önmegvalósítás, 

önkorlátozás, önismeret, 

önértékelés. A jólét és a 

jó élet fogalmának 

megkülönböztetése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A mediatizált világ.  

A tömegkultúra új 

jelenségei; hálózati 

kommunikáció.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monetáris rendszer, IMF, költségvetés, adó, biztosítás, járulék, személyi 

jövedelemadó, áfa, juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, 

költségvetési intézmény, költségvetési egyenleg, deficit, infláció, pénzpiac, 

monetáris politika, jegybank, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, 

tőzsde, értékpapír, rt., kft., kkt., bt., egyéni vállalkozás, szövetkezet, üzleti 

terv, biztosító társaság, pénzügyi közvetítő rendszer, munkaerőpiac, 

munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, 

motivációs levél, munkajog, munkaszerződés, társadalombiztosítás, 

munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

 

Tematikai egység Jelenismeret 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Történelmi és földrajzi ismeretek a társadalmi-gazdasági 

makrofolyamatok jellegéről. A globalizáció fogalmának és 

folyamatainak ismerete: személyes és médiából vett példák alapján. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Gazdasági és társadalmi világrend az ezredforduló után 

A gazdasági növekedés dilemmái. A demográfiai folyamatok 

ellentmondásai. A multinacionális és nemzeti gazdaságok 

ellentmondásai, illetve az állami és nemzetközi politikai 

szerepvállalás ellentmondásai. Biztonságpolitika: terrorizmus, 

migráció. Az európai integráció kérdései. Civilizációs 

konfliktusok: etnikai, környezeti, vallási, gazdasági kérdések.  

Esetelemzés: a fejlett világ elöregedése – fiatalodó fejlett 

államok.  

 

Az életmód átalakulása 

A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága.  

A munka világának átalakulása. Az információs társadalom 

kialakulása. Az élethosszig tartó tanulás szükségessége. A hálózati 

kultúrák növekvő szerepe. A nemek közötti viszony és a család 

kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása.  

 

Felelősség a jövőért 

A fenntartható fejlődés elvei. Szellemi és vallási körkép az 

ezredfordulón. „Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan”.  

Vita vagy esetelemzés: személyes jövőképek. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

Az információs-technikai 

forradalom és a tudásipar. 

A globális világgazdaság 

új kihívásai és 

ellenmondásai. 

A technikai fejlődés 

feltételei és 

következményei.  

A fenntarthatóság 

dilemmái. A civilizációk, 

kultúrák közötti 

ellentétek kiéleződése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A mediatizált világ.  

A tömegkultúra új 

jelenségei. A hálózati 

kommunikáció. 

 

Földrajz:  

A globális világgazdaság 

napjainkban, globális 

környezeti problémák; 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és 
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fejlett országok 

gazdaságának jellemzői.  

 

Biológia-egészségtan: 

Környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Etika; filozófia:  

A fenntarthatóság 

fogalma. Bioetikai 

állásfoglalások 

napjainkban. Lokalizáció 

és önrendelkezés:  

az emberi lépték 

helyreállítása.  

Az emberiség közös 

öröksége. A jövő 

nemzedékek jogai.  

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Globális felelősség, környezettudatosság, fenntarthatóság, terrorizmus, 

migráció, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás, hálózati 

kultúra, lokalitás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az alapvető társadalomtudományi megközelítéseket, a 

társadalmi viszonyok 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 vitákban 

való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve 

továbbfejlesztéséhez 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. 

 

 


